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L'IPC català duplica la mitjana europea

L'Índex de Preus al Consum (IPC) de Catalunya de l'any 2005
ha superat en sis dècimes la mitjana estatal i ha duplicat
gairebé la inflació europea. Segons les dades oficials, l'IPC a
Catalunya va pujar l'any passat un 4,3% mentre que en el
conjunt de l'Estat ho va fer en un 3,7% i un 2,2% a
l'eurozona. Aquestes xifres consoliden la tendència a l'alça
de la inflació catalana ja que al 2003 els preus van créixer a



Catalunya mig punt per sobre del què ho van fer a nivell
estatal i al 2004 ho va fer també en quatre dècimes més. En
conseqüència, de cara als increments salarials d'aquest any
fixats en funció de l'IPC, en aquelles empreses que la revisió
està establerta en relació a l'índex a Catalunya, s'haurà
d'aplicar un augment del 4,3% sobre tots els conceptes
inclosos a la nòmina. «

 

Reporters Sense Fronteres s'arrenglera amb els grans grups
mediàtics

El Sindicat de Periodistes de Catalunya lamenta
profundament el comunicat que Reporters Sense Fronteres
(RSF) ha fet contra la Llei de l'Audiovisual catalana i
considera que ha fet un mal favor a la defensa del dret a la
informació de la ciutadania. L'SPC demana al conseller
primer de la Generalitat, Josep Bargalló, que desatengui la
petició de Reporters Sense Fronteres perquè creiem que la
Llei de l'Audiovisual aprovada pel Parlament català és un
gran pas cap a la regulació democràtica de la informació,
una qüestió en la qual Catalunya i l'Estat espanyol estan
clarament més endarrerits que la majoria de països
europeus.

L'SPC denuncia que en aquest afer RSF s'ha posat clarament
al costat de les tesis que defensen els grans grups mediàtics
de comunicació i els sectors més ultraliberals de la
professió en negar l'existència d'un organisme amb unes
prerrogatives per fer efectiva la protecció del dret de la
ciutadania a rebre una informació veraç i de qualitat. El
Sindicat, no solament dóna suport a la Llei de l'audiovisual
catalana i a les noves competències per al CAC sinó que
encoratja el Congrés dels Diputats a fer una normativa
similar a nivell estatal i també a aprovar el més aviat
possible l'Estatut del periodista professional i la Llei de
Drets Laborals dels Periodistes, projectes que han de posar
Espanya definitivament al nivell de les democràcies més
avançades.

El Sindicat emplaça RSF a mostrar-se veritablement com
una organització que defensa el dret a la informació a tot el
món i li demana que traslladi la seva encomiable tasca
arreu del planeta als països més desenvolupats on la
censura, la manipulació informativa i les agressions als
periodistes tenen unes característiques formalment poc
violentes però més subtils i igualment efectives per acallar
les veus dels professionals de la informació que volen fer
lliurement la seva feina. «



 

El president del CAC rep la nova Junta de l'SPC, encapçalada pel
seu president, Dardo Gómez

Una delegació de la Junta Executiva de l'SPC es va reunir el
20 de gener passat amb el president del Consell Audiovisual
de Catalunya (CAC), Josep M. Carbonell, nomenat fa uns
mesos. La visita obeïa a una proposta de trobada feta pel
sindicat arran del seu nomenament. Els representants de
l'SPC li van manifestar la preocupació per l'onada de
crítiques involutives, sobretot arreu d'Espanya, però també
a Catalunya, contra l'existència d'una autoritat audiovisual
que reguli els continguts i, més en concret, contra les
competències amb què la nova Llei audiovisual catalana
dota el CAC, especialment la de vetllar per una informació
veraç. Carbonell va coincidir en la preocupació, va agrair
els pronunciaments del Sindicat en defensa d'aquestes
competències i de la Llei de l'audiovisual i va manifestar
que la definició d'informació veraç present a la Llei, tan
vituperada, és la que ha fet el Tribunal Constitucional.

Per part del Sindicat, es va fer notar la coincidència gens
casual que els crítics amb la regulació audiovisual ho són
també amb els projectes de regulació de la feina dels
periodistes professionals (Estatut del periodista professional 
i Llei de drets laborals dels periodistes) i es va demanar al
CAC reciprocitat en la defensa comuna de les dues
regulacions, ja que alguns membres del Consell han
manifestat que es tractava de temes molt diferents o que
en la defensa de la Llei audiovisual s'han centrat en 
exclusiva en la concessió de radiofreqüències com a única
legitimació d'una intervenció reguladora i han obviat la
resta del sector de la comunicació, com ara la premsa
escrita. Durant la visita, es va informar el president del CAC
dels diversos actes que la Federació de Sindicats de
Periodistes, la FeSP, organitza a diferents ciutats
espanyoles per informar de l'experiència audiovisual
catalana, a molts dels quals han estat convidats consellers
del CAC. «

 

La CCRTV i els sindicats es comprometen a treballar per una
gestió empresarial més sostenible

El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV), Joan Majó, i el president del Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC), i secretaris generals de 
Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) i la Unió General



de Treballadors de Catalunya (UGT), Dardo Gómez, Joan
Coscubiela i Josep Maria Álvarez respectivament, van firmar
el 20 de gener passat un protocol per impulsar i garantir la
Responsabilitat Social Corporativa, una estratègia que
pretén integrar en la gestió quotidiana de les empreses les
preocupacions per les actuacions mediambientals i socials
sostenibles. Entre els compromisos que s'adquireixen hi ha
el d'establir en els contractes i concursos en els quals 
intervingui la CCRTV clàusules que garanteixin el
compliment de la legislació i prevegin penalitzacions per a
qui ho vulneri. També s'hi ha inclòs qüestions referents a
l'impacte ambiental, la mobilitat sostenible, la concialiació
de la vida laboral i familiar, la formació dels treballadors i
la prevenció de riscos laborals.

L'acte de la signatura del compromís es va fer a la seu de la
CCRTV en el decurs del qual Majó va afirmar que la
Corporació se sentia obligada a assumir aquests
compromisos perquè "no som només una empresa, sinó que
som també un servei públic". Dardo Gómez va destacar en
la seva intervenció que la relació entre les empreses i els
treballadors "ha d'anar més enllà d'horaris i salaris" fent
especial esment a allò que es refereix a la conciliació de la
vida laboral i familiar. Joan Coscubiela va negar que 
aquesta iniciativa sigui "una operació de màrqueting per
netejar la cara a les empreses" i Josep Maria Álvarez va
reclamar que el protocol pugui servir de mirall per a les 
empreses. «

 

En complir-se un any de la mort de la periodista Ana Belén
García, Korpa continua negant la seva responsabilitat empresarial

L'agència que dirigeixen Paloma García Pelayo i Ángela
Portero no accepta la relació laboral de la jove morta en un
acte de treball per a aquesta empresa. El dia 20 de gener
passat es va complir el primer aniversari de la mort de la
periodista Ana Belén García González, morta en accident de
tràfic quan es traslladava des de Sevilla, en companyia
d'una reportera gràfica de l'agència KORPA per a la qual
ambdues treballaven tot i que no tenien contracte laboral,
a Villafranca (Còrdova) per cobrir l'acte d'inauguració d'un
tram del gasoducte Huelva-Madrid, presidit pels Prínceps
d'Astúries. L'aniversari de la mort de la periodista es
produeix a un mes de l'inici del judici, previst per al pròxim
20 de febrer, per la demanda interposada per la família en
la qual s'exigeix el reconeixement de la relació laboral que
Ana Belén García González mantenia amb l'agència KORPA,
dedicada fonamentalment als temes del cor, i propietat de 



les també periodistes Paloma García Pelayo i Ángela
Portero. La família denuncia que la mort es va produir com
a conseqüència d'un accident de treball, en el que KORPA
va incomplir amb les seves obligacions i responsabilitats, no
solament en matèria de contractació laboral, sinó també de
seguretat i salut laboral, com l'avaluació de riscs, la
redacció d'un pla de prevenció i seguretat i l'aplicació de
mesures efectives que garanteixin la seguretat dels
treballadors.

Tal com assenyala la demanda, el treball d'Ana Belén García
González té les característiques distintives de qualsevol
treball per compte d'altri, donant-se en el seu cas la
submissió i dependència de l'empresa, l'establiment
d'horaris i jornada de treball i la seva incorporació en el
cercle rector i organitzatiu de KORPA. En aquest sentit, 
l'empresa facilita els mitjans, disposa el centre de treball i
les infraestructures necessàries per a la tasca. De fet, el
vehicle en el qual es desplaçava la morta va ser facilitat per
l'empresa. A més, és KORPA la que ven i comercialitza el
producte obtingut, mentre que la redactora cobrava un
salari fix establert per la pròpia empresa, independentment
del preu que tingués el material al mercat del cor.

Davant la demanda de la família, formalitzada pels serveis
jurídics del Sindicat de Periodistes d'Andalusia (SPA) i a la
qual s'ha afegit la Federació de Sindicats de Periodistes
(FeSP), els responsables de l'agència KORPA mantenen la
seva negativa al reconeixement de la relació laboral que
mantenien amb Ana Belén García González, encara que des
de llavors hagin regularitzat la situació laboral de tots els
informadors que els faciliten informació. L'SPA i la FeSP
consideren que aquest luctuós esdeveniment és el
paradigma de la precarietat que afecta més del 30% de la
professió periodística, que treballa en condicions similars a
les d'Ana Belén García. Així mateix, reclamen a l'agència
Korpa i els seus responsables que assumeixin les seves
responsabilitats com ocupadors. «

 

Granada acull el I Congrés de Periodistes Gràfics, els pròxims
dies 4 i 5 de febrer, sota l'organització de l'SPA

Els dies 4 i 5 de febrer se celebrarà a Granada el I Congrés
de periodistes gràfics, organitzat pel Sindicat de Periodistes
d'Andalusia (SPA). Les sessions es desenvoluparan a la seu 
de la delegació del Govern en aquesta capital andalusa -que
ha col·laborat en la preparació de l'encontre- i a la seu de
la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Hi haurà tres



meses, en les quals es parlarà sobre Informació i seguretat,
situació laboral dels fotoperiodistes i drets d'autoria. L'SPC
aporta a les jornades tres ponents: Dardo Gómez, president
del Sindicat, Lluís Diez, secretari de Drets d'Autoria i també
Enric Bastardes, com a secretari general de la Federació de
Sindicats de Periodistes (FeSP). La iniciativa d'aquest
Congrés va sorgir arran de l'allau de conflictes que hi hagut
entre professionals de la informació i agents de seguretat.
Entre els ponents hi haurà responsables dels diferents
cossos policials, professionals de la comunicació, membres
de la judicatura i altres professionals del dret. Els que hi
vulguin participar, poden inscriure's a través de l'adreça
electrònica sindicatoperiodistas@yahoo.es o per fax al
958.22.91.62. Les sol·licituds s'atendran per rigorós ordre
d'arribada ja que el Congrés té un nombre de places limitat.
«

 

Les organitzacions professionals critiquen les pressions del
Govern valencià sobre TVE arran d'un reportatge d'Informe 
Semanal

La Unió de Periodistes Valencians (UPV) i el Comitè
Provisional d'informatius (CPI) de TVE han sortit al pas de
les pressions que el Govern autonòmic que presideix
Francesc Camps ha fet sobre Televisió Espanyola per exigir
una rectificació a un reportatge que el programa Informe 
Semanal va fer sobre l'urbanisme valencià. La UPV ha
demanat al Govern valencià "que respecte la
professionalitat i independència dels professionals de l'ens
públic, i que deixe d'intentar involucrar-los en la lluita
política". Per als periodistes valencians "és inadmisible que
la Generalitat utilitze com a arma de confrontació la seua
condició de propietària de la seu de Televisión Española en
la Comunitat Valenciana per intentar interferir en el treball
dels periodistes, i demana que els servicis informatius de
TVE, però també els d'RTVV, es deixen definitivament al
marge de la discussió o de la instrumentalització política".

El CPI, per la seva banda, assegura que el reportatge
d'Informe Semanal "reflecteix un tema polèmic i lluny
d'enaltir o denigrar els valencians mostra les opinions
d'alguns afectats pels plans, promotors, alcaldes,
catedràtics i el mateix conseller d'Urbanisme". Aquest
organisme afegeix que "cap programa informatiu està per
donar ni bona ni mala imatge de cap institució, i per això
ens sembla desafortunat demanar una rectificació en forma
de nou reportatge que desgreugi i restitueixi la bona
imatge". Tant el CPI com la UPV han recordat les seves
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crítiques quan l'administració valenciana i TVE van firmar
un acord perl qual la delegació d'aquesta s'instal·lava en
una seu facilitada pel Govern autonòmic. «

 

La FIP clama contra "la cultura de la indiferència" arran dels
assassinats de periodistes i xifra el nombre de morts al 2005 en
150

La Federació Internacional de Periodistes ha condemnat, en
un comunicat fet públic el 23 de gener passat, "una cultura
de negligència i indiferència" envers els assassinats de
periodistes, que està convertint l'exercici del periodisme en
més perillós que mai. La FIP diu que 150 periodistes i
treballadors dels mitjans van morir l'any passat, el nombre
més alt fins ara, i ha advertit que la situació serà encara
pitjor si els líders polítics no actuen per dur els culpables
davant la justícia. En la presentació de l'informe de la FIP
Persecució i tragèdia, sobre els incidents dels mitjans
durant l'any passat, el secretari general de l'organització,
Aidan White, va criticar els governs que no es prenen
seriosament l'assassinat dels reporters. "En més del 90% dels
casos les autoritats ni tan sols en fan una investigació real, i
només un poc nombre de criminals van a judici", va dir.

White assegura que les causes d'aquesta situació són "una
combinació de corrupció policial i judicial, incompetència i
indiferència política que fa que cada dia sigui temps de
cacera pel que fa als atacs als treballadors dels mitjans". El
secretari general de la FIP afegeix que la impunitat en els 
assassinats de periodistes "continua essent un escàndol
intolerable avui dia i la veritat és que fins i tot alguns
governs democràtics tanquen els ulls a la crisi de la
violència contra els mitjans", acusa White. L'informe de la
FIP diu que 2005 va ser un any amb molts atacs i tragèdies.
Gairebé 89 dels assassinats corroborats van ser periodistes i
treballadors de la premsa que van perdre la vida "en
exercici de la seva professió", molts d'ells morts a mans de
persones que treballen per a bandes polítiques o criminals.
61 més van morir mentre cobrien un desastre al qual
estaven assignats (48 d'en un accident aeri a Teheran, en un
moment en què s'està plantejant la seguretat del transport
aeri militar quan es viatja).

La FIP va pagar l'any passat pop de 100.000 euros del Fons
de Seguretat Internacional de la Federació per donar ajuda
humanitària a les víctimes dels mitjans i les seves famílies.
L'Institut Internacional de Seguretat de les Notícies, una
associació de col·lectius de treballadors dels mitjans, està



fent una intensa campanya per canviar cap a una cultura de
la seguretat en l'organització i el funcionament dels
mitjans. La FIP planeja organitzar protestes mundials el 8
d'abril per exigir més acció contra la impunitat; aquesta
data és l'aniversari de l'atac fa tres anys a l'Hotel Palestina,
un centre dels mitjans a Bagdad on van perdre la vida els
periodistes Tares Protsyuk, de Reuters, i José Couso, de
Tele5. Un altre reporter, Tareq Ayyoub, va morir el mateix
dia quan les forces dels EUA van bombardejar les oficines
d'Al Jazeera a la ciutat. «

 

 

Revisió lingüística: Traduït (http://traduit.com)
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