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Els treballadors de La Vanguardia fan vaga contra la segregació
del personal de rotatives
Els treballadors de La Vanguardia van fer vaga el 30 de
novembre i el 2 de desembre passats per rebutjar els plans
de l'empresa de desmembració de la plantilla, en segregar
el personal de rotativa en una societat de nova creació. El
dijous 1 de desembre no hi va haver diari als quioscos arran
d'aquesta protesta convocada pel comitè d'empresa. La

representació dels treballadors argumenta aquesta mesura
davant la necessitat "de defensar la integritat de la
plantilla, els llocs de treball i l'actiu que l'empresa pretén
segregar amb el projecte dels tallers d'impressió nous, amb
la subrogació del personal de La Vanguardia Ediciones a la
societat Cre-a, sotmesa al conveni d'arts gràfiques".
El comitè explica que l'objectiu de la vaga era que cap
treballador de La Vanguardia "sigui subrogat a empreses
d'arts gràfiques i que conservin els seus drets històrics
individuals i col·lectius". També es pretén "evitar la
descapitalització de La Vanguardia Ediciones que pugui ser
una base futura de noves segregacions i/o
externalitzacions". L'SPC i la FeSP han mostrat el seu suport
a la convocatòria, i també ho han fet diversos comitès
d'empresa d'altres mitjans de comunicació. Al llarg del
dijous 1 i divendres 2 van haver-hi converses entre les parts
per tal de trobar una sortida al conflicte. Aquests contactes
van fructificar el dia 2, a les onze de la nit, amb un acord
en el qual l'empresa es compromet a negociar aquesta
qüestió a partir de la base que cap treballador del diari
veurà minvats els seus drets en aquest procés de
modernitzacióde la rotativa. El comitè va desconvocar la
vaga del que quedava de la jornada laboral i la de l'endemà
mantenint les que hi ha previstes el 16 i 17 fins que no es
constati que les reunions que s'han de celebrar en els
pròxims dies avancen en la línia del que es va convenir en el
pacte del dia 2 de desembre. «

El V Congrés de l'SPC reelegeix Dardo Gómez com a president
El V Congrés del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC),
celebrat els dies 12 i 13 de novembre a l'Ateneu Barcelonès,
va reelegir Dardo Gómez com a president de l'organització,
que encapçalava una candidatura formada pels companys i
companyes següents: Fabián Nevado (secretaria d'Acció
sindical), Pedro Gómez (Acció social i projectes), Elena
Tarifa (Dona), Lluís Díez (Drets d'autoria, fotoperiodisme i
imatge), Robert González (Extensió sindical), Joaquim
Marqués (Finances), Ramon Espuny (Mitjans públics), Quico
Ràfols (Organització i comunicació), Karma Peiró
(Periodisme digital), Pilar Gonzalo (Ràdio i televisió local),
Enric Bastardes (Relacions institucionals), Àngels Marín
(Serveis), Xabier Arkotxa (Universitats i estudiants en
pràctiques) i Joan Puig (Demarcació de Tarragona). No
repeteixen de la junta sortint els companys Julià Castelló i

Juana Ibarra i s'hi han incorporat en aquest Congrés
Joaquim Marqués, Àngels Marín i Karma Peiró. D'altra
banda, arran dels diferents debats duts a terme, els
participants en el V Congrés van aprovar una resolució en la
qual s'insta els grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats a tirar endavant un Estatut del periodista
professional (EPP) que sigui realment un instrument eficaç
per defensar el dret a la informació de la ciutadania, cosa
que només es podrà fer si el text final garanteix als
periodistes la seva independència davant les pressions de
què puguin ser objecte.
El V Congrés també va escollir com a membres nats del
Consell Directiu -el màxim òrgan entre congressos- els
companys i companyes Elvira Aliaga, Martí Benach, Jordi
Casanovas, Julià Castelló, Lourdes Cortés, Rafael Drinot,
Francisco Duran, Glòria Escrig, Patrícia Estévez, Montse
García, Juana Ibarra, Marcos Lamelas, Júlia López, Eduardo
López Alonso, Esther Miró, Álvaro Monge, Joan Palomés,
Montse Puig, Mar Requena, Isidre Ramos, Rosa Salguero i
Joan Tramuns. I en representació de la demarcació de
Tarragona, Ricard Checa, Joan Salvatella i Jordi Suárez. Per
a la Comissió de Garanties van ser elegits Joaquim Coca,
Francesc Farré i Goretti Palau. «

Les resolucions del Congrés
A la resolució de la Mesa sobre Precarietat laboral a les
empreses de comunicació. Dades i alternatives es denuncia
la precarietat laboral que viu la professió i es reclama la
necessitat d'elaborar la Llei de drets laborals dels
periodistes. Al llarg dels debats, es va constatar que les
condicions laborals dels periodistes s'han deteriorat en els
darrers anys en tots els àmbits professionals. Els motius que
es van destacar són diversos, com ara la proliferació de
facultats de periodisme i, per tant, la massificació de
llicenciats i d'estudiants en pràctiques a les empreses; les
noves tècniques de treball (periodisme digital,
productores...); la manca de convenis marc i de convenis
col·lectius; els contractes per sota de les categories;
l'absència de relacions contractuals i plantilles encobertes
amb un abús clar de la figura de l'autònom, sous molt baixos
o voluntarisme... A les conclusions aprovades, es destaca
que "la situació és especialment greu en el cas dels
periodistes a la peça". El contingut íntegre d'aquesta i de la
resta de resolucions, les podeu trobar a la pàgina web del

Sindicat (www.sindicat.org), a l'espai habilitat especialment
per al V Congrés.
A la segona resolució del Congrés, es reitera "el suport total
al projecte d'Estatut del periodista professional (EPP) que
s'està tramitant al Congrés dels Diputats". L'SPC reclama als
grups parlamentaris que "no cedeixin a les pressions dels
qui, amb l'excusa de l'autoregulació, no volen combatre ni
resoldre les situacions de precarietat laboral que ja fa
massa anys que duren a la nostra professió". Quant als
mitjans públics, El V Congrés del Sindicat de Periodistes de
Catalunya es va reafirmar "en la necessitat d'aconseguir uns
mitjans públics forts, com a garantia del pluralisme
informatiu i de les funcions socioculturals que necessita
qualsevol societat democràtica i que el mercat no
garanteix. Aquesta defensa serà més eficaç si s'avança cap a
un model nou de mitjans públics (estatal, català i local),
que garanteixi la independència i la professionalitat dels
gestors, la qualitat dels continguts i una informació veraç i
plural".
En aquest sentit, el V Congrés de l'SPC es va manifestar
"contra els intents de redimensionar RTVE abans que es
legisli sobre el model de RTV pública que volem i reclamem
al govern central, perquè aturi les mesures que afavoreixen
grups privats amics en detriment de la RTV estatal". També
es va demanar que les Corts Generals legislin sobre
l'Agència EFE, d'acord amb la proposta del Comitè d'experts
i per no deixar sense control públic aquest servei essencial
d'informació. A Catalunya, "confiem en l'aprovació imminent
de la Llei audiovisual, sobretot pel que pot implicar de
regulació del món de la RTV local, que no té cobertura legal
ni conveni laboral de sector, i on es produeixen tota mena
d'excessos pel que fa al treball voluntari, ús abusiu dels
estudiants en pràctiques i polivalència extrema, que són la
conseqüència de la manipulació política al servei de
l'alcalde de torn o de grups empresarials que només
busquen la rendibilitat econòmica". També es va exigir
l'aprovació de la reforma de la llei de la CCRTV i que "els
partits de l'oposició deixin de posar traves a un projecte que
desgovernamentalitza i despartiditza els mitjans de la
Corporació i que incomprensiblement no assumeixen, ja que
no s'entén que des del punt de vista democràtic no els
satisfaci un model neutral i professional, que és l'essència
de la RTV pública".
Finalment, en una resolució sobre la Cadena Cope, Jiménez
Losantos i la llibertat d'expressió, s'expressa la condemna "a

la mal entesa llibertat d'expressió d'alguns radiofonistes de
la cadena Cope, entre els quals hi ha Federico Jiménez
Losantos", i recorda que "si bé té tot el dret a difondre la
seva opinió i a donar veu als seus oients, la llibertat
d'informació i d'expressió té els seus límits en el respecte a
les persones, institucions i comunitats, i un de més
important, que és el de la responsabilitat social per no
alimentar discriminacions, fomentar crispacions i cridar al
boicot dels que no pensen com ell". «

L'SPC critica el PP per endarrerir la Llei de l'audiovisual
El Sindicat de Periodistes de Catalunya critica el nou
endarreriment de la llei catalana de l'audiovisual, provocat
pel fet que el PP ha demanat un dictamen del Consell
Consultiu de la Generalitat quan dies enrere li havia donat
la seva aprovació a la comissió parlamentària corresponent
de la cambra catalana. Des de fa sis anys, l'SPC reclama del
Parlament de Catalunya la reforma urgent dels mitjans
públics de comunicació, i dels audiovisuals en general,
perquè siguin un factor de conformació d'una opinió pública
democràtica, a través d'una informació veraç i rigorosa
sobre els fets socials, polítics i culturals que es produeixen.
En un comunicat fet públic el 29 de novembre passat, l'SPC
afirma que "el que no podíem esperar és que el projecte de
Llei de l'audiovisual, aprovat en ponència i per consens
abans de l'estiu, i que havia de votar-se al Parlament el 15
de desembre, sigui ara impugnat pel PP català, i s'enviï al
Consell Consultiu de la Generalitat l'endemà mateix que el
pamflet electrònic anomenat Libertad Digital, dirigit per
Federico Jiménez Losantos, acusés el PPC d'haver votat el
projecte de Llei. El motiu del delicte flagrant és que havien
acceptat que la llei defineixi què és una informació "veraç" i
doni potestat al CAC per vigilar que es garanteixi en els
mitjans audiovisuals. La maniobra implica un retard nou,
que pot ser de mesos, en l'aprovació de la Llei, i un
endarreriment nou, amb obstacles nous, de la reforma de la
Llei de la CCRTV". El contingut íntegre d'aquest comunicat
es pot consultar a la pàgina web del Sindicat
(www.sindicat.org). «

La suspensió d'un informatiu a TVE-Sant Cugat provoca un
escàndol
El Sindicat de Periodistes de Catalunya considera com a fet
molt greu la no emissió, per causes tècniques, de
l'Informatiu Migdia de TVE-Sant Cugat, el dijous 3 de
novembre. En un comunicat de la secció sindical de l'SPC a
TVE-Catalunya, es recorda que "ni en les condicions més
precàries de l'època de Miramar havíem viscut una situació
semblant. Atribuir-ho tot a una taula de so que s'espatlla
dóna la mesura de fins on arriba la improvisació i la
deixadesa dels responsables del Centre de producció de
Sant Cugat". És evident que qualsevol màquina es pot
espatllar, però preveure que pugui passar i tenir a punt una
alternativa és la responsabilitat dels que dirigeixen aquest
centre. Però la negligència esdevé mala gestió quan aquesta
mateixa avaria s'ha repetit una i altra vegada en l'emissió
del programa Estadio 2 i s'hi acumulen les queixes, sense
que a dia d'avui s'hagi resolt.
A més d'incomplir un servei amb els espectadors, s'ha
malbaratat la feina de centenars de treballadors i s'han
llençat un munt de diners públics. En moments en què tot
s'hi val per atacar la televisió pública, en què s'esmercen
diners i mitjans en programes que són a mans de
productores externes i tot són impediments per als
professionals i per als programes de TVE, només falta que la
mala gestió dels que ens governen serveixi per donar
arguments als que voldrien reduir al no res els mitjans
públics i aquest centre de producció de programes. Després
d'aquest ridícul, el comentari més escoltat pels passadissos
va ser "ja veureu com no passarà res". Ha passat més d'un
mes des d'aquest incident i es pot afirmar que no ha passat
res més enllà de la promesa dels responsables del centre
que no es tornarà a produir un fet d'aquesta magnitud. «

L'SPC critica el premi Ondas concedit per barrejar informació i
publicitat
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) va mostrar
amb un comunicat la seva preocupació pel fet que
s'atorgués un premi Ondas al periodista Pepe Domingo
Castaño "per la seva capacitat d'integrar la publicitat en els
continguts radiofònics. No qüestionem la reconeguda tasca
professional del guardonat i creiem que Castaño mereix el

reconeixement professional, però no per aquesta raó.
També considerem que la Cadena Ser no pot premiar la
barreja d'informació i publicitat, qüestió prohibida
expressament pel codi deontològic del Col·legi de
Periodistes de Catalunya i també pel de la Federació
Internacional de Periodistes, l'organització de professionals
de la comunicació més important del món". En concret,
l'article 7 del Codi deontològic aprovat pels periodistes
catalans i ratificat per la pràctica totalitat d'empreses de
comunicació de Catalunya, i entre elles, la Cadena Ser, diu:
"No acceptar mai retribucions o gratificacions de terceres
persones per promoure, orientar, influir o haver publicat
informacions o opinions. En tot cas, no s'ha de simultanejar
l'exercici de l'activitat periodística amb altres activitats
professionals incompatibles amb la deontologia de la
informació, com ara la publicitat, les relacions públiques i
les assessories d'imatge, ja sigui en l'àmbit de les
institucions o organismes públics, com en entitats privades".
El comunicat íntegre es pot consultar a la web del Sindicat
(www.sindicat.org). «

Els grans grups de premsa s'ajunten per editorialitzar contra
l'Estatut del periodista professional
Amb una coincidència inèdita, els editorials de diversos
diaris, entre els quals destaquen els d'El País, El Mundo,
l'ABC, La Razón, La Vanguardia; i un seguit d'articles dels
seus periodistes de confiança, es llancen contra el projecte
d'Estatut del periodista professional i es repeteixen en la
pobresa dels seus arguments i en les seves mentides. Amb
un despropòsit més gran, fins i tot neguen la capacitat
legislativa del Parlament espanyol. Aquest atac coordinat
des de la patronal de premsa i dels grans grups mediàtics és
analitzat en un article del president de l'SPC, Dardo Gómez,
a la pàgina web del Sindicat. En aquest escrit, s'afirma que
"encara que els periodistes esperàvem aquesta actitud
reaccionària, no ha deixat de sorprendre'ns la conjunció
d'arguments que són capaços de conjuminar els enemics de
la regulació de la nostra professió. Les similituds en els
atacs a l'EPP són tan mimètiques que només poden haver
estat dictades per la tossuda resistència dels propietaris
d'aquests mitjans a reconèixer que la informació és un dret
dels ciutadans, els quals en són els únics propietaris. Tant
ells com els directius d'algunes associacions professionals,
agenollats davant d'aquests empresaris, veuen en la
independència dels periodistes una trava a la seva ambició

desmesurada de poder. Encara que aquest poder usurpat,
com reconeix un dels editorials publicats, atempti contra
les institucions bàsiques de l'Estat i degradi la dignitat dels
periodistes, provoqui la indefensió de la ciutadania i
atempti, en definitiva, contra la democràcia".
El president de l'SPC, en la seva defensa de l'Estatut del
periodista, sosté que "davant aquest greu atemptat contra
aquests valors essencials, el remei que recomana el mateix
editorialista i altres acòlits dels empresaris és que els
causants de tot aquest desordre es tranquil*litzin i
s'autorregulin. La innocència angèlica de la proposta podria
entendrir-nos si creguéssim en la seva sinceritat; però no
podem fer-ho, perquè tant en els editorials com en les
declaracions abunden les mentides i mitges veritats que
ofenen la nostra professió i falten al respecte als seus
lectors. L'objectiu de tots ells és el mateix: mentir, que
alguna cosa en quedarà; per això mateix convé apostar per
la transparència i respondre a tots els disbarats, un a un".
La resposta a tots els arguments de la patronal es poden
llegir a la versió íntegra de l'article que hi ha a la pàgina
web (www.sindicat.org). «

L'Assemblea estatal de delegats de RTVE dóna el seu suport a
l'EPP i reclama una televisió pública de qualitat
L'Assemblea Estatal de Delegats de RTVE, celebrada els dies
11 i 12 de novembre, va donar el seu suport a l'Estatut del
periodista professional (EPP) i va aprovar també la
convocatòria d'una manifestació a Madrid per al dia 17 de
desembre, sota el lema unitari de "seguim en defensa d'una
RTVE pública, de qualitat, de tots, al servei exclusiu de la
democràcia". La proposta es va aprovar per 91 vots a favor i
69 en contra, el text deia que "exigirem la dimissió de
Carmen Caffarel i de tot el seu equip de direcció, en cas
que continuï amb la línia de gestió actual i que no doni
suport a les justes exigències de les treballadores i els
treballadors de RTVE". En un altre punt del comunicat emès
per l'assemblea s'afirmava que "si no canvia substancialment
la situació actual, si no són ateses les exigències incloses en
aquesta resolució, si no s'obre un procediment transparent i
basat en la bona fe de negociació amb els representants
dels treballadors de tots els aspectes que conformen la
reforma de RTVE, el comitè general intercentres convocarà
una jornada de vaga". Aquesta protesta es podria dur a
terme el dia 22 de desembre de 2005, coincidint amb el

tradicional sorteig de la loteria de Nadal. «

La FeSP i l'SPC participen en una cimera internacional sobre drets
d'autoria organitzada per la secció europea de la FIP a Lisboa
Els periodistes europeus que van assistir a una trobada
internacional sobre drets d'autoria van aprovar una resolució
en la qual insten la Unió Europea a endegar accions per
reconèixer els drets d'autoria dels periodistes, sigui quin
sigui el seu suport informatiu. Els dies 5 i 6 de novembre
passats es va celebrar a Lisboa el seminari Titularitat dels
drets d'autoria i gestió col·lectiva a la Unió Europea,
organitzat per la Federació Europea de Periodistes sobre
drets d'autoria, en la qual l'SPC i la FeSP van tenir la
representació dels periodistes espanyols. Els assistents
representaven 24 organitzacions europees de periodistes i
en la resolució aprovada demanaven a les institucions
europees i als Estats membres de la UE l'adopció de les
decisions necessàries per garantir que "qualsevol treball
periodístic sigui protegit per uns drets morals inalienables,
ja que aquests drets -com també passa amb els drets que
protegeixen la llibertat de premsa- són necessaris per
contrapesar els deures i les responsabilitats dels
periodistes. El contingut íntegre d'aquesta resolució es pot
consultar a la pàgina web del Sindicat (www.sindicat.org).
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