
FIL DIRECTE
Notícies en línia

SPC  Sindicat de Periodistes de Catalunya
Número 65/ Mes de juliol de 2007
________________________________________________________

Sumari

El Consell Consultiu avala la legalitat de la Llei de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals» 

Contra el segrest de la revista El Jueves»

Els treballadors de COMRàdio garanteixen el manteniment de 
la producciò pròpia»

Absolució d'un fotògraf que havia estat detingut per la policia 
arran d'un desallotjament»

Queixes dels col·laboradors del Grup 100x100»

La nova Llei d'autònoms no ha de servir per encobrir plantilles 
il·legals»

L'SPIB reclama la democratització dels mitjans públics balears»

Els periodistes canaris critiquen un premi periodístic que 
encoratja el racisme»

L' SPIR denuncia que el Govern de La Rioja permet 
l'incompliment dels compromisos de la contractació de les 
emissores»

EL FOP prima la lluita contra la precarietat, la defensa de 
l'ètica i el dret a la informació»

La Federació Europea de Periodistes convoca per al pròxim 5 
de novembre una jornada de lluita pels drets dels periodistes»

El Consell Consultiu avala la legalitat de la Llei de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

El Sindicat de Periodistes de Catalunya es congratula del 
dictamen del Consell Consultiu de la Generalitat que avala la 



constitucionalitat de la proposició de Llei de la CCMA i que el 
seu contingut no és per res contrari a l'Estatut de Catalunya. 
Això, que era de preveure, confirma el caràcter instrumental 
de la consulta que va plantejar el Partit Popular, que només 
buscava retardar l'aprovació de la Llei.

És de lamentar el que aquesta maniobra ha comportat de 
retard en l'aprovació de la nova Llei i de manteniment de la 
situació de transició a la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió (CCRTV) i a les seves empreses filials, que no 
podran començar el nou curs amb els canvis que l'han de 
dotar d'una major independència empresarial i professional. 
Per això instem els grups parlamentaris a portar la nova Llei 
de la CCMA al primer ple ordinari del Parlament de 
Catalunya, perquè pugui ser aprovada definitivament una llei 
necessària per enfortir el pluralisme i que la cambra va 
considerar urgent ja fa set anys i mig.

Cal recordar que aquest dictamen es resultat de la denuncia 
feta pel PP davant aquest organisme sobre aquesta proposta 
legislativa després que el Parlament hagués aprovat el 4 de 
juliol passat la reforma de la CCRTV. En motiu d'aquella 
decisió l'SPC va considerar que es tractava simplement d'una 
voluntat d'endarrerir l'aprovació d'una llei indispensable i 
d'un gest que atacava els dos principis fonamentals que 
justifiquen l'existència de la CCMA (ara CCRTV): la seva 
missió de servei públic (qüestionant la intervenció del CAC en 
la tria dels membres del Consell de Govern, que és una 
garantia mínima per allunyar-lo del govern i dels partits), i la 
seva funció de normalització lingüística, en una clara 
involució respecte de les seves posicions anteriors. L'SPC 
reclama al Partit Popular que recapaciti i retiri la seva 
iniciativa, que només pot comportar-li més desprestigi en el 
si de la societat catalana. A la pàgina web del Sindicat 
(www.sindicat.org) es pot consultar el comunicat fet per 
valorar l'acord final entre la resta de grups de la cambra per 
a la reforma dels mitjans públics catalans. L'SPC, doncs, creu 
que el dictamen del Consell Consultiu avala les crítiques 
fetes pel Sindicat a la iniciativa del Partit Popular. « 

  

Contra el segrest de la revista El Jueves

El Sindicat de Periodistes de Catalunya i la Federació de 
Sindicats de Periodistes van fer públic el 20 de juliol passat 
un comunicat en què criticaven l'ordre judicial de segrest de 
la darrera edició de la revista satírica El Jueves, en el qual es 
rebutjava la mesura adoptada «que gairebé no s'havia produït 
des d'èpoques predemocràtiques». S'hi afirmava que «la 
mesura és desproporcionada perquè afecta tota una 



publicació i per tant el dret a la informació, ja que si 
s'hagués produït algun hipotètic delicte només podria 
atribuir-se a persones físiques». També es deia que «en el 
supòsit que hi hagués hagut una extralimitació pel que fa a 
l'honor o la dignitat de les persones, la via més adequada per 
denunciar-ho seria la demanda judicial, mai el segrest d'una 
revista». Finalment s'hi recordava que «un cas com aquest 
tindria un tractament millor si existís a Espanya un Consell de 
la Informació o de la Comunicació, com en altres països, que 
analitzés en primera instància si s'havien vulnerat drets 
constitucionals i si aquests topaven o no amb el també dret 
constitucional a la informació». La protesta de l'SPC no va ser 
l'única ja que s'hi van afegir altres organitzacions 
professionals, com el Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
l'Associació d'Il·lustradors o el Colexio de Xornalistas de 
Galicia així com la majoria de formacions polítiques de l'arc 
parlamentari. « 

  

Els treballadors de COM Ràdio garanteixen el manteniment de la 
producció pròpia 

L'assemblea de treballadors/res de COMRàdio va decidir el 17 
de juliol passat, per 52 vots a favor, un en contra i quatre 
abstencions, desconvocar les vagues i les mobilitzacions 
previstes per al pròxim mes de setembre. Els treballadors 
ratificaven així l'acord, prèviament presentat, al qual havien 
arribat la direcció de l'emissora i el comitè d'empresa. 
L'acord aprovat garanteix que el resultat de l'oferta pública 
no afectarà ni la línia editorial de COMRàdio ni els 
treballadors amb contracte indefinit, com tampoc la 
preferència per formar part de la productora del personal 
que ha mantingut una relació amb COMRàdio i la possibilitat 
que el comitè d'empresa, amb el vist-i-plau del conjunt de la 
plantilla, vetlli per les seves condicions contractuals amb la 
suficient antelació. L'acord inclou també l'empara de l'Estatut 
professional vigent. A la pàgina web del Sindicat 
(www.sindicat.org) hi ha més informació sobre el cas. « 

  

Absolució d'un fotògraf que havia estat detingut per la policia 
arran d'un desallotjament

El judici que el 12 de juliol passat s'havia de fer al fotògraf 
Albert Garcia, acusat per la Policia Nacional d'amenaces i 
coaccions, va acabar amb la seva absolució després que el 
fiscal retirés els càrrecs que hi havia en contra d'ell davant la 
inconsistència de les proves aportades per les forces de 



seguretat. El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) 
mostra la seva satisfacció per l'absolució de Garcia, afiliat al 
Sindicat, ja que qualsevol altra opció hauria suposat un 
retrocés en la defensa del dret a la informació de la 
ciutadania. El Sindicat ja va fer públic un comunicat el 9 de 
juliol passat en el qual reclamava l'absolució del fotògraf, 
detingut l'any 2005 per l'única raó d'haver trobat les seves 
empremtes digitals en un full de mà que els agents policials 
havien recollit, uns mesos abans, durant el desallotjament 
d'una casa ocupada al barri de Sants, de Barcelona.

La Fiscalia demanava inicialment un any de presó per a 
Garcia, 18 mesos de pena de multa pels suposats danys que 
hauria ocasionat i una indemnització de 660 euros. En els 
darrers mesos, a més, Garcia ha estat objecte de pressions 
constants per part dels cossos de seguretat. Garcia era al lloc 
dels fets amb motiu de la seva tasca professional per a les 
diverses publicacions amb les quals col·labora. Un fet que 
feia el cas molt més greu era que l'Albert havia estat 
detingut pel simple fet que la seva empremta digital havia 
estat en un full de mà trobat al lloc, qüestió que a l'SPC li 
sembla «un precedent perillosíssim». Sense entrar a valorar 
el paper i els mètodes de diferents moviments socials, l'SPC 
detecta una creixent tendència a la criminalització d'alguns 
d'aquests moviments des de determinats sectors polítics i 
econòmics, amb la col·laboració de certs mitjans de 
comunicació. En aquest sentit, ens sembla que el fet de voler 
desacreditar un professional que cobreix aquest tipus 
d'esdeveniments forma part d'aquesta dinàmica. Per aquesta 
qüestió l'SPC va reclamar que fossin retirades les acusacions 
contra l'Albert ja que, en cas contrari, qui n'hauria sortit 
perdent és el dret de la ciutadania a rebre una informació 
veraç, plural i de qualitat, tal com assenyala l'article 20 de la 
Constitució i el 52 de l'Estatut de Catalunya. « 

  

Queixes dels col·laboradors del Grup 100x100

El Sindicat de Periodistes de Catalunya critica la situació que 
pateixen els periodistes col·laboradors dels mitjans de 
comunicació del grup 100x100, als quals se'ls deuen els 
darrers sis mesos de percepcions per les feines realitzades. 
Aquesta situació, a més, els provoca un perjudici agreujat 
perquè els afectats han de pagar l'IVA I l'IRPF derivat de les 
factures impagades. Igualment, l'empresa no els ha pagat 
tampoc les despeses en concepte de quilometratge, situació 
que afecta el total de la plantilla, a la qual també se li deu 
el darrer mes de salaris. L'empresa Comunicació Efectiva és 
l'editora de les diferents edicions dels diaris gratuïts Més, és 
a dir, Més Tarragona, Més Costa Daurada, Més Ebre i Més 



Reus. L'SPC exigeix a aquesta societat que faci front de 
manera immediata a les seves obligacions amb els seus 
treballadors i, en raó del cas que ens ocupa, amb els 
col·laboradors a tant la peça, el col·lectiu més dèbil de la 
professió. El Sindicat vol recordar que ha promogut la 
presentació al Congrés dels Diputats d'iniciatives com 
l'Estatut del periodista professional (EPP) i la Llei de drets 
laborals del periodista, encara a tràmit per part de les forces 
polítiques, que haurien de servir per millorar les condicions 
amb les quals treballen els periodistes a la peça.

Mentre això no sigui així, però, el Sindicat reitera la seva 
exigència que l'editora d'aquests diaris aboni les factures 
impagades emeses per uns treballadors sense el concurs dels 
quals les publicacions citades no podrien sortir al carrer. 
L'SPC expressa la seva solidaritat amb aquests treballadors i 
dóna suport a totes les iniciatives que vulguin promoure per 
tal de fer efectius els seus drets per a les quals posa a la seva 
disposició els mitjans que puguin ser necessaris. « 

  

La nova Llei d'autònoms no ha de servir per encobrir plantilles 
il·legals

La Junta Executiva Federal de la Federació de Sindicats de 
Periodistes (FeSP) ha mostrat la seva preocupació pel pel fet 
que la nova Llei del Treball Autònom pugui ser utilitzada per 
algunes empreses de mitjans de comunicació per reduir els 
contractes temporals de les seves plantilles i transformar-los 
en autònoms. Hi ha el risc que els empresaris aprofitin 
aquesta norma per mantenir molts periodistes en situació de 
frau de llei com a falsos autònoms. La FeSP va fer aquest 
pronunciament després de la reunió de la seva junta 
executiva celebrada a Barcelona l'1 de juliol passat.

Igualment, i després de les últimes eleccions, la FeSP exigeix 
a les administracions públiques una transparència total en 
l'adjudicació de qualsevol tipus d'ajuda, subvenció o 
contracte als mitjans de comunicació. Aquestes 
col·laboracions no han de concedir-se a les empreses que 
incompleixin les seves obligacions laborals i no han de ser 
utilitzades per comprar mitjans de comunicació, sinó per 
contribuir que els ciutadans rebin una informació veraç i 
plural. La FeSP també reclama les reformes legals 
necessàries als mitjans públics autonòmics en la línia de la 
pròxima Llei de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCCMA) i de la nova Llei de la Radiotelevisió 
andalusa. Aquesta reforma és especialment urgent en el cas 
de la Radiotelevisió de Balears, on els partits del nou Govern 
autonòmic han de complir els compromisos adquirits i 



possibilitar que IB-3 sigui una televisió realment pública, 
incloent la gestió directa dels seus serveis informatius. « 

  

L'SPIB reclama la democratització dels mitjans públics balears

El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) reclama a 
la nova majoria política en el poder que dugui a la pràctica, 
amb urgència, la reforma democràtica a la que s'ha 
compromès per assegurar la independència, pluralitat i 
estabilitat del servei públic que han de ser els ens IB3 d'RTV i 
la TV Mallorca i Ona Mallorca. En aquest context celebram 
l'elecció d'un nou director general per la via parlamentària 
per majoria simple emperò lamentam la manca de consens 
entre poder i oposició i, qüestionam, profundament que es 
repeteixi de bell nou l'assignació d'un càrrec polític amb 
aquesta funció. També és una mala notícia el més que 
discutible repartiment de quotes del pastís, on gent triada 
per cada grup fiqui cullerada. Segurament serà inoperant un 
govern de coalició al front de mitjans de comunicació. 
Estarem vigilants i demanarem que la reforma sia aviat.

En el nou marc legal s'ha de contemplar, prioritàriament, la 
salvaguarda d'un model de gestió professional, una 
programació de qualitat, amb propostes informatives de 
rigor, obertament crítiques si cal, no demagògiques, que la 
gent les tingui com a referent propi, perquè són creïbles. Els 
mitjans públics de la nova etapa haurien de ser aliens a la 
propaganda i el sectarisme, al culte a la personalitat de qui 
mana i la persecució dels adversaris. Una de les qüestions 
més urgents i importants és assegurar una estructura 
empresarial integrada a l'ens públic, amb bones plantilles 
laborals estabilitzades i integrades a les societats d'IB3 i TV i 
Ona Mallorca, amb els sous i garanties que es mereixen els 
professionals.

En aquest procés provisional mentre es fa la nova llei s'ha de 
tenir molt d'esment que l'accés a les plantilles de les 
companyies del marc d'IB3 i TV Mallorca sia transparent i 
públic. Insistim en la necessitat ineludible de millorar, en el 
trànsit cap al nou marc, les condicions laborals dels 
treballadors de les empreses subcontractades, Salom Audio i 
Video i SBT. En el cas d'SBT recordarem que cal una especial 
escrupolositat atès que l'empresari adjudicatari, Jacinto 
Farrús, ha estat directament soci del nou director general 
d'IB3 Antoni Martorell, amb qui muntà la empresa de 
publicitat Cent&Ment. Ningú pot fer negocis privats amb el 
tràfic extern de la informació o serveis tècnics dins d'un 
servei públic mentre s'estrenyen els sous i les garanties dels 



contractats. « 

  

Els periodistes canaris critiquen un premi periodístic que 
encoratja el racisme

La Unió de Professionals de la Comunicació de Canàries 
(UPCC) ha criticat que el premi periodístic de la cadena 
hotelera Mare Nostrum Resort -que pertany al hòlding català 
del sector Expohoteles & Resort- fomenti la xenofòbia i el 
racisme. El Sindicat demana la retirada del guardó i una 
rectificació de l'empresa. L'acte d'entrega de la VI edició de 
Premis de Periodisme, que la cadena hotelera Mare Nostrum 
Resort patrocina des de fa uns quants anys, es va dur a terme 
el 15 de juny passat i el guanyador del primer premi, dotat 
amb 12.000 euros, va ser Carlos Lugo Sosvilla pels seus 
articles La Yihad Islàmica. L'obsessió del Marroc per 
conquistar Canàries' (I i II), publicats al periòdic El Dia, els 
dies 24 i 25 de novembre de 2006. La UPCC ha fet públic el 
seu rotund rebuig amb el lliurament d'aquest reconeixement 
al citat article per resultar ofensiu i inoportú en el 
tractament que efectua sobre el tema de la immigració. Així 
mateix, ha instat formalment les persones que van formar 
part del jurat del concurs a revisar aquesta decisió i retirar 
el premi. De forma paral·lela, s'ha sol·licitat als 
representants de la cadena Mare Nostrum Resort que facin 
públiques les raons i els criteris aplicats per premiar aquest 
text, que posseïx manifests continguts xenòfobs i despectius 
envers la cultura musulmana.

Si bé la llibertat d'expressió i opinió són drets inalienables de 
les persones, això no pot ser excusa per no exigir la 
preservació d'altres drets recollits en la Declaració Universal 
dels Drets Humans, proclamada per l'Assemblea General de 
les Nacions Unides del 1948. A més, l'article 501 del Codi 
Penal estableix que "els que provoquessin la discriminació, 
l'odi o la violència contra grups o associacions per motius 
racistes o la pertinença dels seus membres a una ètnia o raça 
seran castigats amb la pena de presó d'un a tres anys", amb 
la qual cosa es fa evident que no totes les opinions són 
vàlides a l'hora d'expressar les idees, sent més greu encara el 
fet de premiar aquest tipus de manifestacions. El comunicat 
íntegre sobre aquesta qüestió fet públic per la UPCC el 10 de 
juliol passat es pot consultar a (www.upccanarias.com). « 

  

L' SPIR denuncia que el Govern de La Rioja permet l'incompliment 



dels compromisos de la contractació de les emissores

El Sindicat de Professionals de la Informació de La Rioja 
(SPIR), en un comunicat fet públic el 2 de juliol passat 
assenyala que, «davant els continuats incompliments de les 
empreses que van obtenir llicència radiofònica ara fa nou 
anys, s'ha dirigit en diferents ocasions al Govern autonòmic 
per sol·licitar que les obligui a efectuar les contractacions a 
les que es van comprometre en les memòries segons les quals 
van obtenir la concessió administrativa. Segons l'SPIR, 
l'administració de La Rioja, en lloc de garantir la 
contractació dels professionals de la informació 
compromesos, ha tolerat durant aquests nou anys aquesta 
flagrant il·legalitat, ha consentit el mercadeig de les 
llicències radiofòniques, no ha respost als requeriments 
plantejats reiteradament per l'SPIR, ni ha sancionat les 
adjudicatàries incomplidores. Per tot això, l'SPIR exercirà 
quantes accions estimi oportunes per exigir les 
responsabilitats, així com el compliment dels requisits en 
matèria de contractació de personal laboral. Per a l'SPIR, és 
obscè que el Govern de La Rioja anunciï ara la concessió 
d'onze llicències radiofòniques més (casualment tot just 
després de celebrar-se les eleccions autonòmiques), mentre 
permet que els adjudicataris de les llicències de 1998 
incompleixin els seus compromisos sobre contractació, però 
també en relació amb la producció de continguts de La Rioja 
o temps d'emissió des de la mateixa comunitat. « 

  

EL FOP prima la lluita contra la precarietat, la defensa de l'ètica i 
el dret a la informació

La lluita contra la precarietat en el treball dels 
col·laboradors i els periodistes a la peça és la prioritat que es 
va fixar el Fòrum d'Organitzacions de Periodistes (FOP) en la 
seva reunió posterior a la Convenció de Lugo, celebrada el 
mes de maig passat. Les primeres mesures en aquest sentit 
es donaran a conèixer després de l'estiu. El FOP -del qual 
formen part les agrupacions de periodistes de CCOO i UGT, la 
Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i els col.legis de 
periodistes de Catalunya i Galícia- es va comprometre 
també, en la reunió celebrada a Barcelona el 4 de juliol 
passat, a continuar insistint davant del govern i les forces 
polítiques a promoure una legislació que asseguri el dret 
d'informació a la ciutadania i que els mitjans de comunicació 
i els professionals respectin els principis deontològics. El 
projecte de l'Estatut del periodista professional (EPP), 
actualment encallat al Congrés dels Diputats, no ha 
aconseguit els suports suficients per a arribar al ple de la 
cambra i segurament decaurà en aquesta legislatura. No 



obstant això, el FOP pensa continuar impulsant el 
desenvolupament del principi constitucional del dret a la 
informació i està disposat a reconsiderar les seves propostes 
per trobar el màxim suport possible a aquesta iniciativa entre 
els professionals i les forces polítiques. D'acord amb les 
resolucions preses a Lugo, el FOP treballarà igualment per 
regular les pràctiques dels estudiants de periodisme en els 
mitjans de comunicació, perquè puguin fer-se de forma 
tutelada i alhora sense ocupar llocs de treball estructural. En 
aquest terreny, el FOP confia trobar la col·laboració 
necessària de les facultats de Ciències de la Comunicació. El 
FOP també impulsarà la regulació dels mitjans públics 
audiovisuals a totes les comunitats autònomes i als ens locals 
que en tinguin per aconseguir uns mitjans públics 
independents i que no obeeixin els interessos partidaris o 
dels governs de torn. El Fòrum continuarà treballant per 
trobar les fórmules i instruments legals necessaris per a 
defensar els drets d'autoria dels periodistes, que en moltes 
ocasions no són reconeguts per les empreses. « 

  

La Federació Europea de Periodistes convoca per al pròxim 5 de 
novembre una jornada de lluita pels drets dels periodistes

La Federació Europea de Periodistes (FEP) -branca de la FIP 
al continent- ha fet una crida per tal que el pròxim 5 de 
novembre sigui un dia d'acció de defensa dels drets dels 
periodistes. La convocatòria pretén ser una protesta contra 
la «crisi dramàtica que pateixen els periodistes a causa de 
l'excessiva comercialització, la pressió política que estan fent 
més precàries i empobrint les condicions de treball a tot 
Europa». L'acció també pretén recordar el paper crucial dels 
sindicats europeus de periodistes en la promoció de la 
qualitat de la informació. La jornada consistirà en accions de 
protesta, manifestacions, accions socials com a ra concerts, 
petites aturades als llocs de treball i fins i tot accions 
lúdiques en favor de la llibertat d'expressió. La iniciativa s'ha 
de desenvolupar tant a nivell estatal com local, amb 
l'objectiu d'impulsar l'afiliació i el treball de reivindicació de 
salaris decents i drets laborals, campanyes per a la qualitat, 
la independència i l'ètica del periodisme, per a la solidaritat 
internacional contra els assassinats de periodistes. A la 
pàgina web de la Federació Internacional de Periodistes 
(www.ifj.org) es pot trobar més informació sobre aquesta 
jornada de lluita. « 
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