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Protestes dels periodistes que cobreixen l'actualitat als tribunals
per les restriccions informatives

Els periodistes que cobreixen l'activitat als diferents
tribunals amb seu a Barcelona han criticat les restriccions
informatives per cobrir els judicis, especialment en allò que
es refereix a la captació d'imatges. Així, dies enrere van
desenvolupar la seva tasca lluint una samarreta en la qual
s'hi expressava aquesta queixa, que va ser traslladada als
responsables de l'Audiència de Barcelona. El Sindicat de



Periodistes de Catalunya (SPC) dóna ple suport a aquesta
iniciativa i a totes aquelles que persegueixin la defensa del
dret a la informació de la ciutadania. Aquesta no és la
primera vegada que hi ha protestes d'aquest estil perquè
mesos enrere ja se'n van produir a l'Audiència de Tarragona
per motius similars.

L'SPC recorda que actualment és a tràmit al Congrés dels
Diputats l'Estatut del periodista professional (EPP) que, 
entre d'altres coses, ha de determinar les condicions amb
què els professionals de la informació han de desenvolupar
la seva tasca i les obligacions de transparència dels
estaments públics per tal de donar compliment al dret a la
informació de la ciutadania, que totes les legislacions
democràtiques defineixen com un dels fonamentals. Amb
l'EPP, l'accés dels professionals de la informació en els
diferents actes que hi ha als tribunals no hauria de quedar a
l'arbitri subjectiu dels rectors de les institucions sinó que
estaria regulat per llei, com succeix a la majoria de països
del nostre entorn democràtic. Per aquesta raó, l'SPC anima
els professionals de la informació que cobreixen l'activitat
judicial -i, també, al conjunt dels treballadors de la
comunicació- a reclamar l'EPP com la millor eina per
disposar d'unes condicions de treball òptimes en aquest
entorn. Aquestes restriccions no es produeixen només en
l'ambit judicial sinó que també es pateix en d'altres camps
per la qual cosa, el conseguir evitar-les només pot ser fruit
del treball del conjunt de la professió. «

 

Una sentència condemna La Vanguardia per no respectar el dret
de vaga

El jutjat social núm. 14 de Barcelona ha condemnat La 
Vanguardia a pagar els salaris dels treballadors que van
demandar l'empresa per no respectar el dret a la vaga, ja
que l'editora havia fet imprimir el diari en uns tallers aliens
a la companyia. Els treballadors d'aquest rotatiu havien
convocat una vaga els dies 1 i 2 de desembre de 2005 per la
intenció de l'empresa de segregar la plantilla de tallers a
una altra societat del grup. La sentència condemnatòria
obliga La Vanguardia a indemnitzar els treballadors 
demandants i a pagar el sou a cadascun d'ells pel dia de
vaga en què l'empresa va anar contra aquest dret
fonamental. S'ha de remarcar la importància del
reconeixement que fa la sentència que imprimir el diari
fora de la mateixa empresa és una il·legalitat.

Aquesta resolució confirma que l'empresa no va respectar el
dret dels treballadors a fer una vaga legal. Tot i això, La 
Vanguardia ha continuat fent servir el mateix sistema
durant les darreres setmanes en les quals aquest conflicte
s'ha reproduït, i ha fet imprimir el diari en tallers aliens
durant les últimes tongades d'aturades convocades pel
comitè d'empresa. «



 

L'SPC presenta als candidats a la Generalitat les seves demandes
per al sector

El Sindicat de Periodistes de Catalunya, tal com fa
habitualment quan hi ha convocatòries electorals, s'ha
adreçat als principals candidats per als pròxims comicis al
Parlament de Catalunya de l'1 de novembre i els ha
demanat que assumeixin compromisos amb els treballadors
de la comunicació de les empreses catalanes. En aquests
moments s'és encara en període de concertació de les
respectives entrevistes, del resultat de les quals el Sindicat
informarà un cop s'hagin celebrat. Un dels temes més
importants que planteja l'SPC als candidats és la ja
ineludible reforma de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió de manera que es reclama que sigui pràcticament
la primera llei que aprovi el futur Parlament. En aquest
sentit, cal recordar que l'Estatut de Catalunya recentment
aprovat estableix clarament -tal com va proposar l'SPC- com
s'han de gestionar els mitjans públics de comunicació.
Altres qüestions que es posen sobre la taula dels
presidenciables és la regulació de les pràctiques dels
estudiants a les empreses de comunicació, la gestió dels
drets d'autoria dels periodistes, mesures de lluita contra la
precarietat laboral i la responsabilitat de la Generalitat 
sobre el conjunt dels mitjans públics que operen a
Catalunya. «

 

La FESP considera que el referèndum d'RTVE ha obligat a triar
entre un mal i un de pitjor

El recent referèndum a RTVE -celebrat el 7 de setembre
passat- ha obligat els seus treballadors a triar entre un mal
i un de pitjor perquè la SEPI, juntament amb la Direcció
General de l'ens públic i el Govern, han optat per posar en
marxa una reforma neoliberal i centralista que deixarà
RTVE més raquítica i fins i tot li impedirà complir les
missions encomanades per la nova llei. La Federació de
Sindicats de Periodistes (FeSP) ja va manifestar el maig
passat que RTVE es trobava alhora amb una bona llei de
reforma de l'ens però també amb un mal pla d'ajust de
plantilla: no solament no es va atendre la petició del
comitè d'experts de definir primer la missió de servei públic
que ha de prestar RTVE i determinar després les dimensions
d'aquesta empresa i les seves necessitats de personal, sinó
que explícitament s'ha abordat, a través de la SEPI, una
forta mutilació dels recursos humans que determinarà la
funció i els continguts de la programació.

La Junta Executiva Federal de la FeSP, reunida els dies 9 i
10 de setembre passats a Barcelona, va avaluar la situació
creada a l'ens públic i va emetre un comunicat que es pot
consultar íntegrament a la pàgina web del Sindicat



(www.sindicat.org). La FeSP també va analitzar les
reformes introduïdes pel Parlament en la Llei de propietat
intel·lectual, i adverteix que els drets d'autor, tal com
contempla aquesta llei, els han de gestionar els seus
legítims propietaris: els periodistes, ja sigui textos escrits o
obres audiovisuals. Per això, la FeSP creu que és del tot
ecessari que el Parlament espanyol aprovi el projecte 
d'Estatut del periodista professional (EPP) que està
tramitant des de fa més de dos anys. Cada dia es
produeixen esdeveniments en el món del periodisme que
demostren la urgència d'aquesta llei, en la qual s'ha de
configurar un Consell Estatal de la Informació i regular la
situació, cada vegada més precària, dels anomenats
periodistes a la peça. La FeSP lamenta el retard exagerat
d'aquesta tramitació, tot i que va ser un dels compromisos
electorals que el president del Govern, José Luis Rodríguez
Zapatero, va dir que compliria si arribava a governar. «

 

La Secretaria de la Dona de l'SPC organitza a l'octubre dos mòduls
de formació per a periodistes

Des de la Secretaria de la Dona de l'SPC som conscients que
els mitjans d'informació tracten reiteradament la imatge de
les dones d'altres cultures (altres amb referència a
l'occidental) de forma estereotipada i simplificadora, i
moltes vegades se les invisibilitza, la qual cosa evidencia la
manca de coneixement de les seves realitats per part de
molts i moltes professionals de la informació. Per aquesta
situació i perquè som conscients de la responsabilitat dels i
de les periodistes a l'hora d'enfocar, redactar, 
documentar-se i escriure una notícia, us proposem debatre i
aprendre sobre el tractament d'aquesta informació a través
del mòdul de formació per a periodistes que porta el títol
Dones i diversitat cultural als mitjans: acabar amb els
estereotips, que es celebrarà el divendres 20 d'octubre.

Per altra banda, aquest tractament de la informació sobre
dones i diversitat cultural té molt a veure amb la manca de
visió de gènere en la realització de la informació
periodística en tots els àmbits comunicatius, una visió
necessària per poder mostrar la realitat tal com és, tot
especificant i fent visibles les aportacions de les dones a 
totes les àrees de la societat i els diferents matisos que
aportem. Per això, el mòdul formatiu sobre dones i
diversitat cultural es complementarà amb un mòdul de
formació en visió de gènere en la informació periodística,
amb la col·laboració de periodistes i d'expertes en visió de
gènere en la informació, que tindrà lloc el dijous 19
d'octubre. Les dues sessions s'impartiran de 16 a 21h a
l'edifici de la Universitat Pompeu Fabra de la Rambla, 30.
L'assistència a un o a tots dos mòduls serà gratuïta però es
requereix inscripció prèvia escrivint a spc@sindicat.org o 
trucant al tel. 93 412 77 63, i indicar-hi nom, telèfon de
contacte, adreça electrònica, situació laboral i empresa on



es treballa, abans del 15 d'octubre. «

 

L'SPC participa en un projecte europeu sobre la digitalització de
mitjans de comunicació i la formació dels seus professionals

El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) participa des
del passat mes d'octubre en el projecte La digitalització en
el sector de la comunicació: un repte Europeu. Finançat per
la Comissió Europea, dintre del programa d'acció comunitari
Leonardo da Vinci en matèria de formació professional. Hi
participen organismes sindicals i institucions relacionades 
amb la professió periodística, així com diverses entitats de
formació, a Espanya, Romania, Noruega, Xipre i Portugal.

Aquest projecte Leonardo es troba en l'actualitat en els
últims passos de la seva primera fase d'investigació,
realitzada en l'àmbit estatal per l'SPC, centrada en el
procés de digitalització i informatització sofert pels mitjans
de comunicació en cadascun dels països participants.
L'objectiu d'aquesta primera part del projecte és
identificar, de manera transnacional, el canvi registrat en
els mapes d'ocupació dels mitjans de comunicació, així com
els camps específics (formulats en competències) en els
quals els seus professionals necessiten més formació, a
causa del canvi i la constant adopció de noves tecnologies a
les redaccions.

En una segona fase, que començarà al setembre,
s'analitzaran a nivell estatal els programes de formació
relacionats amb els mitjans de comunicació, amb l'objectiu
de comparar les necessitats reals dels mitjans (que ha
donat com a conclusió la primera fase de l'estudi) amb
l'oferta de formació actual; d'aquesta manera,
s'identificaran els desfasaments entre demanda i oferta, per
dissenyar finalment els itineraris formatius que puguin
cobrir aquestes necessitats.

Les altres entitats participants en aquest estudi són el
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Fons Formació Zona
Mediterrània (FFZM), a Catalunya; Centro Protocolar de
Formação Profissional para Jornalistas i Sindicato dos
Jornalistas (SJ,) a Portugal; el Centro Rogaland Kurs-og
Kompetansesenter (RKK), a Noruega; la Union of Cyprus
Journalists, a Xipre; i el Centrul pentru Dezvoltare i Inovare
în Educa_ie (TEHNE), a Romania. «

 

El FOP apel·la al compromís dels grups parlamentaris per aprovar
l'Estatut del periodista professional en aquesta legislatura

Després d'admetre's a tràmit la proposició de Llei de
l'estatut del periodista professional (EPP) presentada per
EU-ICV i després de la compareixença a la Comissió



Constitucional de periodistes, experts i representants
d'algunes organitzacions sindicals i professionals -encara
han de comparèixer les agrupacions de periodistes d'UGT i
CCOO, i els col·legis professionals de Catalunya i Galícia-,
la proposició de Llei d'EPP no avança en els terminis
establerts. Han transcorregut gairebé 22 mesos des que es
va prendre en consideració, i un any des que va
comparèixer a la Comissió Constitucional el primer dels 13
ponents que fins a la data han passat per l'esmentada
comissió.

El Fòrum d'Organitzacions de Periodistes (FOP) considera
que l'aprovació de l'EPP no pot demorar-se més enllà
d'aquesta legislatura. Conegudes algunes de les crítiques
-amb freqüència a textos imaginaris- que han difós certes
organitzacions i grups editorials, és el moment d'abandonar
la ficció i compartir, discrepar o esmenar el contingut real
de la proposició. Es tracta, com tantes vegades hem repetit
les diferents organitzacions del Fòrum, de regular drets, no
de limitar la "llibertat d'informació". I quan es regulen
drets, en aquest cas dels periodistes, orientats a dignificar
l'exercici de la informació que més tard llegeix, veu o
escolta la ciutadania, poden entendre's les resistències
expressades pels grups editorials, resistències, que caldrà
abordar en el debat social i parlamentari. "Més difícils
d'assumir són les desqualificacions produïdes per alguna
organització professional amb àmplia influència
institucional i presència simbòlica en cada un dels mitjans
de comunicació", precisa el Fòrum.

Davant el soroll produït per alguns adjectius (bolxevic,
estalinista, franquista, gremialista), és hora de debatre
sobre el reconeixement d'uns drets específics dels
informadors que de cap manera interfereix amb el dret de
qualsevol ciutadà a expressar-se, opinar o informar.
L'Estatut parteix del convenciment que la independència
dels periodistes és la millor garantia per al dret públic a ser
informat, i per això desenvolupa un conjunt de facultats
que afirmen aquesta independència davant el poder polític
i cerca un equilibri amb la pròpia independència editorial
de les empreses informatives. Un estatut del periodista 
professional, dels drets i els deures, que parla de la
direccció, dels consells de redacció, dels consells de la
informació, i que incorpora un annex de codi deontològic i
una proposta de Llei de drets laborals dels periodistes.
Aquest és el debat. «

 

Un jutge critica l'"explotació i precarietat" dels reporters de la
premsa rosa

El titular del jutjat social número 4 de Sevilla reconeix en
una sentència "l'explotació i precarietat més absoluta dels
reporters de la premsa rosa", situació que contrasta "amb
les col·laboracions de luxe dels contertulis d'aquesta mena



de programes". La resolució judicial és resultat de la
demanda interposada pels familiars de la periodista Ana
Belen García, periodista que treballava per a l'agència
Korpa i que va morir en accident de trànsit mentre cobria
una informació per a aquesta empresa, que dirigeixen
Paloma García Pelayo i Ángela Portero. El Sindicat de
Periodistes d'Andalusia (SPA) es va personar en el cas en el
qual els denunciants reclamaven el reconeixement de la
relació laboral de la periodista amb l'agència.

El veredicte del jutge fixa la màxima indemnització per la
mort de García, 89.673 euros, que Korpa haurà de pagar als
pares de la periodista. El magistrat destaca en el seu escrit
"les contradiccions entre els amplis marges de beneficis de 
la premsa del cor i l'explotació intensiva dels seus
periodistes". A la sentència es reconeix que "l'agència triava
les notícies a cobrir, l'ordre de cobertura, el tractament
que s'havia de donar i la seva ubicació" en el mitjà. També
s'hi afirma que "la reportera no disposava d'autonomia en la
tria de notícies ni en el seu tractament informatiu.
L'empresa va al·legar a la vista del judici que la periodista
era freelance, versió no acceptada per la sentència ja que
la relació "era la pròpia d'un contracte de treball per
compte aliè, indefinit, a temps complet i amb categoria
laboral".

A l'accident en el qual va morir Ana Belén García, una
reportera gràfica va patir ferides de diversa consideració. El
jutge considera que les dues joves "treballaven en un 
ambient d'alt risc a causa de l'ambient hostil i agressiu amb
què es desenvolupa aquest treball". Per això, a la sentència
es condemna també l'agència Korpa "per no disposar d'un
pla de riscos laborals i confiar la conducció del vehicle de
l'agència a la reportera gràfica que acompanyava la
víctima, sense tenir en compte el grau de tensió, estrès,
competitivitat, pressió empresarial i cansament amb què
desenvolupaven el seu treball". Per això, considera que
Korpa "és responsable de l'accident de treball al no adoptar
mesures preventives per evitar-lo". A la resolució es valoren
especialment els testimonis en el judici del degà de la
Facultat de Comunicació de Sevilla, Francisco Sierra, i del
periodista Antonio Burgos, qui va assegurar que aquests 
treballadors "són la dura infanteria de la premsa del cor".

El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) i la Federació
de Sindicats de Periodistes (FeSP) expressen la seva
satisfacció per aquesta sentència perquè reconeix les
denúncies que des de fa anys fan les principals
organitzacions sindicals i professionals del sector. L'SPC i la
FeSP esperen que de la doctrina d'aquesta resolució
s'inspirin els membres de la Comissió Constitucional del
Congrés dels Diputats que tenen a les seves mans els
projectes principals per a la regulació professional i laboral
de la tasca dels treballadors de la informació. La FeSP ha
emès un comunicat que es pot consultar en aquesta
mateixa pàgina web sindicat.org. «



 

El Tribunal Suprem diu que la Ràdio Televisió Valenciana no és
privatitzable

El Tribunal Suprem s'ha pronunciat en contra de la
privatització de Ràdio Televisió Valenciana i en una
sentència ha ratificat la nul·litat de la decisió presa pel
consell d'administració de RTV d'aprovar la privatització de
l'ens públic. El Tribunal va fonamentar en el seu moment
que l'ens públic RTV té encomanat per la Generalitat
Valenciana "la prestació dels serveis públics de radiodifusió
i televisió" obligació que haurà de complir "amb els principis
d'eficàcia i eficiència que són consubstancials a la gestió
dels serveis públics", i que això no autoritza el Consell
d'Administració a privatitzar la gestió de publicitat i els
continguts informatius. El Tribunal critica també que el
Consell d'Administració consideri "accessoris" els elements
de gestió que volia privatitzar en matèria d'informació, ja
que responen al mandat expressat en l'article 20.3 de la
Constitució en matèria de llibertat d'expressió. L'acord del
consell d'administració d'RTV es va fer per donar
compliment a altres acords anteriors del govern valencià i
de les Corts Valencianes per procedir a la privatització
parcial de la gestió de l'ens públic, acords recorreguts per
la Federació de Serveis de la UGT. A la pàgina web de la
Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)
(www.fesp.org) es pot consultar íntegrament el comunicat
que la Federació va fer el mes de juliol passat en relació a
aquesta sentència del Suprem. «

 

Els periodistes portuguesos defensen els drets d'autoria

El president del Sindicat de Periodistes de Portugal, Alfredo
Maia, ha mobilitzat la professió i altres agents socials en
una campanya que s'estendrà fins al pròxim 15 de setembre
per sensibilitzar els diputats de l'Assemblea de la República
de les greus conseqüències per a la llibertat de premsa que
tindria l'aprovació d'algunes disposicions sobre drets d'autor
contingudes en la Proposta de llei de revisió de l'estatut del
periodista. La Proposta de llei que debatrà l'Assemblea de
la República, segons informava dies enrere el portal digital
periodistes-es.org, proposa modificar l'Estatut per tal que
els periodistes no puguin oposar-se a "modificacions formals
introduïdes a les seves obres" pels seus superiors jeràrquics.
Alfredo Maia ha demanat a periodistes, però també a altres
professionals que puguin ser subjectes de drets d'autor, que
es mobilitzin per recollir firmes en el seu entorn, que
subscriguin un escrit dirigit al president de l'Assemblea de
la República i als diputats per recordar que la llibertat
d'expressió i el dret a la informació són valors essencials de
l'estat de dret, i que pertoca als periodistes assegurar el
dret dels ciutadans a ser informats a través dels mitjans de
comunicació, que han de garantir un espai de llibertat i



independència perquè la informació sigui contrastada i
veraç. A la pàgina web de l'SPC (www.sindicat.org) es pot
consultar aquesta notícia íntegra. «

 

 

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

Us preguem que, si no voleu rebre aquest butlletí, respongueu amb "Baixa FIL DIRECTE" a l'Assumpte del missatge.
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