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La conferència del president del Consell  de l'Audiovisual de 
Catalunya (CAC) inaugurarà les I Jornades amb Periodistes de 
Mitjans de la Immigració que se celebraran els pròxims dies 
14 i 15 de novembre, a Barcelona, organitzades pel Sindicat 
de Periodistes de Catalunya (SPC). Aquesta sessió, fixada pel 
divendres  14  de  novembre  a  les  set  de  la  tarda,  es 
desenvoluparà  a  l'espai  El  vagó,  de  l'Escola  del  Treball  de 
Barcelona,  al  carrer  d'Urgell,  187.  Els  debats  es  faran  en 
quatre  meses  que  se  celebraran  l'endemà  dissabte  15  de 
novembre,  a  la  casa  Francesca  Bonnemaison,  al  carrer  de 
Sant  Pere  més  baix,  7.  A  la  primera  d'aquestes  meses, 
Situació  i  viabilitat  dels  mitjans  de  comunicació  per  a  la  
immigració.  Experiències  en  altres  països,  hi  participaran 
Rafael Martínez, director general de Canal Latino (TV); José 
Ángel  Robles,  director  general  de  Ràdio  Tropical;  Sandra 
Camps, directora del programa En primera persona, de Ràdio 
1,  i  Alin  Alexandru Mercas,  director  comercial  del  diari  en 
romanès  Ruman in lume. La moderadora serà Montse Melià, 
directora d'RNE a Catalunya.

La  segona  de  les  meses  tractarà  sobre  les  Necessitats 
formatives  dels  periodistes  i  propostes  per  garantir  la  
qualitat de la informació dels mitjans per a la immigració. 
Accés professional del col·lectiu als mitjans. Hi participaran 
la  periodista  nigeriana  Gloria  Ekereuwem,  de  Ràdio  Onda 
Local; Eduardo Noda, presentador del programa Con todos los 
acentos,  de  TVE2;  Antonio  M.  Bañón,  professor  titular  del 
Departament de Filologia de la Universitat d'Almeria i Javid 
Mugad,  director  del  diari  paquistanès  El  mirador  dels 
immigrants. La moderadora serà Mònica Zapico, periodista de 
TV3. La tercera tractarà el  Marc legal i laboral de l'exercici  
de la  professió  periodística  a  l'Estat  espanyol.  Els  ponents 
seran Dardo Gómez, secretari d'Organització de la Federació 
de Sindicats de Periodistes (FeSP) i president de l'SPC; Fabián 
Nevado, Secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Periodistes 



de Catalunya (SPC) i Ambar Zambrano, advocada especialista 
en  dret  laboral.  El  moderador  serà  Jairo  Morga,  secretari 
general del Sindicat de Professionals de la Informació de la 
Rioja (SPIR).

La quarta mesa afrontarà la  Situació professional i  laboral  
dels  periodistes  dels  mitjans per a la immigració.  La seva 
organització i  comptarà amb la presència de Zulma Sierra, 
periodista  colombiana  del  diari  Latino;  Imane  Courti, 
directora de  Raíz marroquí; Dong Huan, periodista del diari 
xinès  Hua xin bao; i Sorín Sinion, redactor en cap del diari 
romanès  Ziarul Nostru. El moderador serà Juan José Téllez, 
periodista  del  programa  Andalucía  sin  fronteras,  de  Canal 
Sur.  A  continuació  es  presentaran  les  conclusions  de  les 
jornades.  A  la  pàgina  web  de  l'SPC  (<www.sindicat.org>) 
s'aniran  incorporant  totes  les  informacions  referents  a 
aquestes jornades que pretenen ser un punt de trobada entre 
col·lectius  de  professionals  vinguts  de  fora  i  els  locals  de 
manera  que  es  potenciï  la  integració  social  i  professional 
d'uns amb la millora del  coneixement sobre altres realitats 
socials i polítiques dels altres. « 

  

L'SPC s'adhereix al manifest en defensa de la fotografia

El  Sindicat  de  Periodistes  de  Catalunya  (SPC)  s'adhereix  al 
manifest  impulsat  des  de diversos  col·lectius  reclamant  un 
canvi en la protecció legal de la fotografia. Aquest escrit és 
conseqüència de la constatació que les  darreres  sentències 
judicials  en matèria de drets d'autoria de fotografies  estan 
perjudicant els fotoperiodistes per culpa de les modificacions 
introduïdes  l'any  1987  a  la  Llei  de  propietat  intel·lectual 
(LPI).  Aquests  canvis  han  comportat  contradiccions  en  la 
legislació vigent fins aquell moment que han obert l'escletxa 
a la vulneració per part de les empreses de comunicació a 
l'hora d'aprofitar-se de la feina dels fotògrafs i dels seus drets 
d'autoria.  Per  això,  l'SPC  s'adhereix  a  la  petició  que  es 
modifiqui de nou l'LPI per tal que es tanqui definitivament la 
porta a la possibilitat d'un abús amb el vistiplau judicial. El 
text íntegre del manifest es pot llegir a la nostra pàgina web 
(<www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=845&ln=ct>) « 

  

Els mitjans admeten la necessitat de canviar l'òptica patriarcal de 
la informació que ofereixen

L'11 d'octubre passat es van clausurar els  Primers tallers de 
gènere  i  comunicació  de  Catalunya,  un  debat  per  un 
periodisme no sexista, convocats per la Xarxa Internacional 



de Periodistes amb Visió de Gènere (XIDPIC.CAT) i  l'Institut 
Català de les Dones (ICD). Les sessions es van realitzar a les 
seus de les diferents demarcacions del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya. Hi van participar una seixantena de periodistes 
de  mitjans  i  responsables  de  comunicació  de  diverses 
associacions  i  institucions.  A  la  sessió  final  d'aquestes 
jornades,  en  les  quals  hi  van  participar  responsables  de 
diferents  mitjans  de  comunicació  catalans,  aquests  van 
reconèixer la necessitat de canviar la seva òptica patriarcal. 
En les propostes aprovades en el decurs d'aquests tallers es 
destaca que el tractament de la notícia ha de ser complet: 
anàlisi, aprofundiment, contrast, claredat i seguiment. S'han 
d'assolir  dos  objectius.  A  la  pàgina  web  del  Sindicat 
(<www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=843&ln=ct>)  es 
pot llegir el contingut global de les conclusions dels tallers. « 

  

L'SPC denuncia el bloqueig en l'elecció del Consell Assessor de la 
CCMA pels interessos partidistes de sempre

El  Sindicat  de  Periodistes  de  Catalunya  ha  denunciat  la 
situació de bloqueig que per causa dels habituals interessos 
partidistes pateix el nomenament dels membres del Consell 
Assessor  de  la  Corporació  Catalana  de Mitjans  Audiovisuals 
(CCMA). En un comunicat emès el 16 d'octubre s'afirma que 
«després  d'haver  esgotat  el  termini  fixat  per  la  Llei  de  la 
CCMA, s'acaba ara la pròrroga per nomenar els integrants del 
Consell Assessor de continguts i programació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals». A l'escrit es recorda que a 
diferència del Consell anterior, i de la primera versió de la 
Llei abans de ser esmenada, els membres no els designaran 
les  organitzacions  socials  i  les  institucions  en  funció  d'uns 
criteris marcats per la pròpia Llei, sinó que han de ser elegits 
pel  Parlament  amb  una  majoria  de  2/3.  Es  tracta  d'una 
combinació explosiva: nomenament parlamentari i minoria de 
bloqueig, un bloqueig a què es pot arribar si no hi ha acord 
entre els  grups  polítics,  de  manera que es  pot  superar  un 
altre termini sense haver creat l'instrument que li falta a la 
Corporació per completar la seva arquitectura legal. Sembla 
que un primer desacord rau en el compliment estricte del que 
proposa la Llei de la CCMA, és a dir que s'elegiran «vint-i-un 
membres entre persones de prestigi reconegut, que han de 
representar la pluralitat de la societat catalana, i entre les 
quals  ha  d'haver-hi  representats,  com a  mínim  els  sectors 
professionals, els sectors educatius, les associacions cíviques, 
culturals i d'usuaris, i els treballadors de la Corporació.». El 
contingut  íntegre  d'aquest  comunicat  es  pot  consultar  a  la 
pàgina web del sindicat. « 



  

Despatxat per voler ser un periodista independent

El periodista Enric Culat, redactor de  Diario de Mallorca on 
s'ocupava  de  les  informacions  de  medi  ambient,  ha  estat 
despatxat del rotatiu per no doblegar-se a les exigències del 
conseller  autonòmic de la matèria, Miquel Àngel Grimalt, i 
del seu cap de premsa, Miquel Adrover. Tots dos exigien a 
Culat, entre d'altres coses, que prèviament els notifiqués els 
temes sobre els quals parlaria i que un cop a la setmana com 
a mínim havia de publicar una fotografia del conseller, per 
donar-lo a conèixer entre la ciutadania. Culat explica la seva 
experiència i les converses mantingudes amb els responsables 
del diari en un article d'opinió que publica la pàgina web del 
Sindicat  de  Periodistes  de  les  Illes  Balears  (SPIB)  i  que 
reproduïm  a  la  de  l'SPC 
(<http://www.sindicat.org/spc/inf/index.php?
nid=841&ln=ct>). « 

  

L'SPC i la FeSP s'adhereixen a les mobilitzacions europees contra 
la jornada de 65 hores setmanals i contra la desregulació laboral

El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) dóna suport a 
les  iniciatives  sindicals,  polítiques  i  ciutadanes  contra  la 
directiva de la Unió Europea que va aprovar una proposta de 
modificació sobre el temps de treball i que ha de ser votada 
pel  Parlament  Europeu  el  pròxim  mes  de  desembre.  La 
proposta  de  directiva  permetria  als  Estats  membres  de  la 
Unió autoritzar increments de la jornada laboral setmanal fins 
a les 60 i les 65 hores, a través de pactes individuals entre 
empresari i treballador, i saltant-se els convenis col·lectius, 
que fixen una jornada inferior. Es podria arribar així a tenir 
jornades laborals de fins a 10 o 12 hores.

Cas que fos aprovada, aquesta normativa implicaria:

* un retrocés en la jornada laboral màxima de 48 hores fixada 
per l'OIT el 1919

* l'erosió del dret a la representació i negociació col·lectiva 
dels treballadors

* un agreujament de l'atur, i que va en sentit contrari a la 
lluita per les 35 hores

* un abaratiment dels sous, ja insuficients davant el cost de la 
vida



* un increment de la fatiga laboral i dels problemes de salut 
laboral

* una línia contrària a la de la conciliació de la vida laboral, 
personal i familiar

* una ofensiva primer contra precaris i immigrants, i després 
contra tots els treballadors.

Uns  efectes  que  s'agreujarien  en  un  sector  com  el  de  la 
comunicació, amb jornades que s'allarguen amb l'argument de 
l'actualitat informativa, i on la conciliació de la feina amb la 
vida personal i familiar és especialment difícil. Per tot això, 
reclamem  la  retirada  de  la  directiva  sobre  el  temps  de 
treball,  i  per  això  també,  el  Sindicat  es  va  sumar  a  les 
diferents iniciatives convocades el 7 d'octubre passat contra 
aquesta agressió als drets dels treballadors. « 

  

Mobilitzacions per defensar La Gaceta de Canarias

Després  de  gairebé  19  anys  d'història,  el  diari  regional  La 
Gaceta  de  Canarias en  aquests  moment  corre  el  risc  de 
desaparèixer,  i  amb ell  un  testimoni  directe  de la  història 
d'aquesta comunitat autònoma en les dues últimes dècades. 
Els treballadors, conscients de la importància que suposa que 
les Illes segueixin comptant amb un mitjà de comunicació que 
contribueixi  a  garantir  la  pluralitat  informativa  i  el  dret 
fonamental  a  la  informació  de  tots  els  canaris,  volen 
manifestar  el  seu  ple  compromís  amb  el  futur  d'aquesta 
capçalera.

Així  mateix,  conviden  a  participar  en  aquesta  mostra  de 
suport  a  tota  la  societat  canària,  amb la  qual  durant  tots 
aquests anys La Gaceta de Canarias i els seus treballadors han 
estat  compromesos.  Una  plantilla  que  és  precisament  la 
principal  protagonista  de  l'actual  manteniment  d'aquest 
periòdic,  gràcies  a  la  seva  professionalitat  i  a  pesar  dels 
retards  i  impagaments  salarials  soferts  durant  els  últims 
mesos  i  l'amenaça  de  futurs  acomiadaments.  Un  mitjà  de 
comunicació  no  és  una  empresa  més,  sinó  que  tant  les 
societats  que  les  gestionen  com  els  seus  treballadors  són 
dipositaris  i  d'alguna  manera  garants  d'un  dret  fonamental 
reconegut a la Constitució Espanyola de 1978. Per això, tant 
uns  com  els  altres  tenen  l'obligació  d'actuar  amb 
responsabilitat i ser conscients de la importància de la seva 
funció social.

Aquestes  afirmacions  formen  part  del  manifest  que  els 
treballadors han elaborat amb motiu d'aquest conflicte i en el 



qual afegeixen que «de la mateixa forma, entenem que la 
societat  en  el  seu  conjunt  ha  de  tenir  la  possibilitat  de 
defensar el seu dret a estar informada i a disposar del major 
nombre de punts de vista possible. Amb aquest manifest es 
pretén  sol·licitar  i  recaptar  tot  el  suport  de  col·lectius 
socials,  veïnals,  culturals,  mitjans  de  comunicació,  agents 
econòmics, sindicats, partits polítics, institucions públiques i 
de tothom que es vegi afectat per la possible desaparició d'un 
mitjà  de  comunicació  a  les  Illes  causada  per  la 
irresponsabilitat  i  mala  gestió  de  l'actual  grup  empresarial 
que edita La Gaceta de Canarias.

En  una  assemblea  celebrada  el  20  d'octubre  passat,  els 
treballadors de  La Gaceta de Canarias van decidir convocar 
vagues de 24 hores a partir de la darrera setmana del mes 
d'octubre. La plantilla d'aquest diari ha pres aquesta mesura 
«davant  la  falta  d'una  resposta  convincent  per  part  de 
l'empresa editora. Les  aturades s'afegiran  a d'altres  que ja 
han estat implementades, com una vaga de firmes que s'està 
duent a terme des de primers de mes. L'assemblea reclama 
als gestors del grup Salatín que compleixin els compromisos 
assumits  fa  menys  d'un  any  per  garantir  el  futur  de  la 
publicació.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya com a organització, 
així  com  diversos  dels  seus  càrrecs  sindicals  i  afiliats  han 
donat suport  als  treballadors  de  La Gaceta de Canarias. El 
mateix han fet la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) 
i la resta de sindicats que en formen part. L'SPC convida el 
conjunt de la professió a entrar a la pàgina web del sindicat 
canari (<www.upccanarias.com>) i adherir-se a la campanya 
de suport d'aquesta publicació. Només en la primera setmana, 
més d'un miler de persones s'han adherit el manifest elaborat 
pels treballadors d'aquest rotatiu canari. « 

  

Vaga a Marca i a La Gaceta de los Negocios

Al llarg d'aquest mes d'octubre, els treballadors de Marca, La 
Gaceta de los Negocios i  Dinero han protagonitzat protestes 
en  defensa  de  les  condicions  laborals  i  de  l'estabilitat  en 
l'ocupació. Així, el 90 % de la plantilla de Marca va secundar 
el dia 11 la vaga convocada per l'assemblea dels treballadors 
del  diari  per  protestar  contra  el  bloqueig  provocat  per 
l'empresa de les negociacions d'un conveni col·lectiu que els 
equiparés  en  condicions  laborals  amb  la  resta  dels  seus 
companys  d'El  Mundo i  altres  empreses  filials  de  l'antiga 
Unedisa on ja s'han signat aquestes millores. Aquesta situació 
ja porta dos mesos.  El  dia 11 d'octubre, el  diari  Marca va 
sortir  al  carrer  sense les  seves pàgines  habituals  i  amb un 



tractament  informatiu  que  podia  semblar  ofensiu  als  seus 
lectors  habituals.  Els  treballadors  del  rotatiu  reclamen 
l'equiparació  amb les  condicions  vigents  a Unedisa,  que va 
adquirir Recoletos a l'abril de 2007, de qui depenia el rotatiu 
esportiu. Transcorreguts vuit mesos des que es van iniciar les 
converses per a renovar el conveni, el comitè d'empresa i la 
redacció  de  Marca han  arribat  a  la  conclusió  que  Unidad 
Editorial intenta mantenir-los com a «treballadors de segona» 
dintre de la seva nova companyia.

L'empresa argumenta les dificultats que travessa el sector per 
no  cedir  en  les  seves  posicions  però,  segons  les  dades  de 
l'Estudi General de Mitjans, Marca manté més de 2.6 milions 
de lectors, amb una pujada de més de 50.000 des de l'última 
onada i gairebé un 12% de pujada pel que fa a l'any anterior, 
a  més  de  mantenir  una  bona  presència  de  publicitat.  Així 
mateix,  Marca mostra  any  rere  any  importants  beneficis  i 
l'actual no serà una excepció tot i el descens general en els 
ingressos per publicitat.

D'altra banda, els treballadors del Grup Negocios i Ediciones 
Intellige, empreses editores de  La Gaceta de los Negocios i 
Dinero, van secundar el 10 d'octubre passat la primera vaga 
convocada amb motiu de l'Expedient de Regulació d'Ocupació 
(ERO)  presentat  per  l'empresa  el  25  de  setembre  passat. 
L'ERO persegueix l'acomiadament de poc més de la meitat de 
la  plantilla.  Tot  i  les  pressions  exercides  sobre  els 
responsables d'algunes seccions, la vaga va ser secundada pel 
90  %  de  la  plantilla.  El  motiu  de  la  convocatòria  és 
bàsicament  la  falta  de  diàleg  per  part  de  l'empresa  per 
arribar  a  un  acord.  L'empresa  ha  comunicat  al  comitè 
d'empresa que vol prescindir de 59 treballadors dels 126 que 
integren la redacció,  i els ofereix una indemnització de 24 
dies per any treballat, fins a un màxim de 16 mensualitats. « 

  

Les  forces  d'ordre públic a Canàries  impedeixen el  treball  dels 
periodistes amb motiu d'uns desallotjaments a Cho Vito

La  Unió  de  Professionals  de  la  Comunicació  de  Canàries 
(UPCC) ha rebut múltiples queixes pel comportament d'alguns 
membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que, el 
7 d'octubre passat, van impedir i obstaculitzar la seva labor 
professional en el seguiment informatiu del desallotjament de 
Cho Vito, al municipi canari de Candelaria. Fotoperiodistes, 
redactors  i  operadors  de  càmera  de  diversos  mitjans  de 
comunicació van ser apartats de la zona per integrants de la 
Guàrdia  Civil  quan no hi  havia  raons objectives  per actuar 
així.  Aquests  professionals  van  patir  diverses  situacions 
contràries al respecte al dret a la informació de la ciutadania 



que  justifica  la  tasca  dels  treballadors  de  la  comunicació. 
L'actitud de la Guàrdia Civil va provocar queixes pel tracte 
desigual a diferents mitjans de comunicació, així com de les 
contínues indicacions i discussions amb els agents presents. 
Cal destacar algunes de les maniobres realitzades pels cossos 
de  seguretat  per  obstaculitzar  la  possibilitat  de  prendre 
imatges,  arribant  fins  i  tot,  segons  els  testimonis  dels 
informadors presents a Cho Vito a instal·lar unes tanques amb 
una malla espessa per a evitar que seguissin realitzant el seu 
treball. « 

  

El  Sindicat  de  Periodistes  de  Galícia  reclama  a  la  Xunta  que 
vinculi  la  seva  publicitat  institucional  al  foment  de  l'ocupació 
estable

El Sindicat de Periodistes de Galícia (SXG) exigeix a la Xunta 
la introducció del criteri del foment de l'ocupació estable a la 
Llei  de  Publicitat  Institucional,  a  punt  d'entrar  en  el 
Parlament  de  Galícia  després  de  l'aprovació  de 
l'avantprojecte el 9 d'octubre passat per part del Consell del 
Govern Gallec. L'SXG recorda al PPdeG, al PSdeG i al BNG que 
el maig passat van aprovar per unanimitat una Proposició no 
de Llei en aquest sentit. Només fa cinc mesos que aquests 
partits  van  sol·licitar  justament  que  la  Xunta  vinculés  les 
seves inversions en publicitat a la lluita contra la precarietat. 
Així el text aprovat el 22 de maig a la càmera gallega recollia 
que «el Parlament insta el Govern que en les convocatòries 
d'ajudes públiques, assignació de convenis i contractació de 
publicitat  amb empreses  de  comunicació  s'incloguin  com a 
criteris per al repartiment la promoció de l'estabilitat laboral, 
introduint  en  la  convocatòria  d'ajudes  clàusules  que 
desincentivin les empreses amb alts índexs de precarietat o 
concedint més puntuació a les empreses que demostrin haver 
creat  ocupació  estable  en  l'últim  exercici».  La  tramitació 
d'aquesta Llei  representa doncs una evident oportunitat de 
complir amb el que van aprovar els diputats.

L'SXG  adverteix  que  els  diners  públics  no  poden  continuar 
sent aprofitats per finançar empreses que mantenen gran part 
de  la  seva  plantilla  en  condicions  precàries,  com  falsos 
autònoms,  sense  contracte  o  amb  horaris  abusius. 
L'organització entén que la Llei, si és aplicada correctament, 
podrà ser útil també per aclarir la quantitat d'ingressos dels 
mitjans  que  provenen  de  les  administracions.  El  Sindicat 
valora  també  la  creació  d'una  comissió  de  seguiment  que 
controli les inversions públiques a cada empresa. « 

  



Vaga dels  periodistes  grecs  en  defensa  de la  seva  assegurança 
sanitària i les pensions

La Federació Internacional de Periodistes (FIP) i el seu grup 
regional,  la  Federació  Europea  de  Periodistes  (FEP),  han 
expressat el seu suport als periodistes grecs en la seva lluita 
contra la nova llei adoptada pel govern del país, que afecta 
l'assistència sanitària dels periodistes i les pensions. Malgrat 
les  protestes  de  tots  els  sindicats  grecs  i  d'altres  actors 
socials,  la  normativa  nova  va  entrar  en  vigor  l'1  d'octubre 
passat.  «Seguim  de  prop  aquesta  lluita  llarga  dels  nostres 
col·legues grecs per protegir els beneficis socials i el sistema 
de pensions a Grècia»,  ha dit  el  portaveu de la FEP, Arne 
König.  El  dirigent  sindical  hi  ha  afegit:  «estem 
extremadament  frustrats  perquè,  malgrat  totes  les 
manifestacions,  vagues  i  d'altres  accions  fetes  pels  nostres 
afiliats i per altres sindicats, malauradament ha reeixit el pla 
del govern grec de privar la gent de drets laborables i plans 
de jubilació decents».

Després de les mobilitzacions prèvies, de novembre de 2007 i 
febrer i març de 2008, els sindicats dels periodistes grecs van 
decidir organitzar una altra vaga de 24 hores a la premsa i als 
mitjans de comunicació electrònics que es va desenvolupar a 
primers d'octubre passat. Utilitzant els recursos dels fons de 
seguretat social dels periodistes i reserves, el govern planeja 
debilitar els termes de jubilació existents i altres condicions. 
Alhora,  el  govern  intenta  augmentar  l'edat  de  jubilació  i 
altres requisits per retallar les pensions. « 

  

La Federació Europea de Periodistes critica Sarkozy per qüestionar 
els drets dels periodistes tot i reconèixer la «pauperització dels 
continguts»

La Federació Europea de Periodistes (FEP), el grup europeu 
de la  Federació  Internacional  de Periodistes,  s'inquieta per 
certes proposicions emeses pel president Nicolas Sarkozy, en 
el moment del llançament dels Estats Generals de la premsa 
escrita, reclamats des de fa anys pels sindicats de periodistes 
francesos. «Estem sorpresos per certes contradiccions en el 
discurs de Sarkozy», ha declarat el president de la FEP, Arne 
König. «Com es pot afirmar, amb tota la raó, que 'la premsa 
no és i no serà mai un producte com un altre' i defensar al 
mateix temps una flexibilitat  en les regles de concentració 
dels  mitjans  de  comunicació?  Com  es  pot  lamentar  la 
'pauperització  dels  continguts'  i  posar  en  qüestió  els  drets 
d'autoria dels periodistes en el moment de reutilitzacions dels 



seus articles?».

Sarkozy  ha  convidat  els  Estats  Generals  a  «documentar-se 
sobre el sector de la premsa als països que són comparables» 
a França.  La FEP pot confirmar que la majoria dels  països 
d'Europa  occidental  no  deixen  els  mitjans  de  comunicació 
«només  a  les  forces  del  mercat».  Fins  i  tot,  si  cap 
reglamentació  europea  no  ho  preveu,  hi  ha  límits  a  la 
concentració  de  la  propietat,  segons  diferents  criteris  de 
mercat, d'audiència o de publicitat a diversos països d'Europa. 
No és augmentant les concentracions a França com s'afavorirà 
l'accés dels grups de premsa francesos a l'estranger, fet que 
sembla  que  és  una  de  les  preocupacions  principals  de 
Sarkozy,  apunta  la  FEJ,  que  se  sorprèn  també  de 
l'omnipresència  dels  patrons  de premsa  en la  direcció  dels 
treballs d'aquests Estats Generals. Mentre que la reforma de 
l'audiovisual  públic,  molt  discutida  pels  sindicats  i  el 
personal, serà examinada a l'Assemblea Nacional, el president 
Sarkozy obre una segona gran via amb aquests Estats Generals 
de  la  premsa  escrita,  que per  a  la  FEP  no  han  de ser  un 
simulacre de discussions, ni un pas per afavorir una posada en 
qüestió del pluralisme ni un atemptat contra els drets dels 
periodistes.  «Atraiem  l'atenció  dels  participants  sobre  els 
riscs  que  suposen  certes  proposicions,  mentre  que  el 
periodisme travessa una crisi d'identitat, amb la banalització 
dels blogs i del contingut generat pels usuaris. Hi està en joc 
el periodisme de qualitat a França», ha afirmat el president 
de la FEP.

Una  uniformació  de  la  premsa,  sota  tutela  de  supergrans 
grups de premsa, amb la rendibilitat com a objectiu, és un 
risc greu per a la democràcia, sobretot en el moment en què 
la crisi financera mundial exigeix altres proposicions. La FIP i 
la FEP sotmetran a estudi els treballs dels Estats Generals i de 
la presidència francesa a la UE, per demanar ser rebudes pel 
cap de l'Estat francès i comunicar-li les seves inquietuds i les 
dels sindicats francesos. « 

  

El Sindicat de Periodistes (SJ) de Portugal impulsa la creació de 
l'Observatori Deontològic del Periodisme

El Consell Deontològic (CD) del Sindicat dels Periodistes (SJ) 
de Portugal pretén desenvolupar la creació d'un «espai ample 
i plural d'opinions sobre la teoria, les pràctiques i l'exercici 
ètic  i  deontològic  del  periodisme»,  segons  afirma  aquesta 
organització a la seva pàgina web. La denominació proposada 
per  a  l'espai  és  la  d'«Observatori  de  Deontologia  del 
Periodisme»,  la  qual  cosa,  segons  el  president  del  CD, 
Orlando César, es justifica per «l'objectiu de fer una reflexió 



sobre ètica i deontologia, l'observació del periodisme en els 
mitjans (premsa, ràdio, televisió i digital) i la crítica de les 
pràctiques professionals».

Aquest projecte té un objectiu triple, segons explica Orlando 
César a la pàgina web d'aquest sindicat , el primer dels quals 
és  la  deontologia  professional,  en  la  seva  construcció 
històrica i  en les diverses escoles de pensament que li van 
donar origen. La segona part d'aquesta reflexió es refereix a 
l'ètica professional a la classe periodística, amb respecte pels 
particularismes dels diversos mitjans (premsa, ràdio, televisió 
i digital), però tenint com a precepte de base que el procés 
de producció d'informació es basa en el relat dels fets, amb 
rigor  i  exactitud,  derivat  de  l'obligació  deontològica 
d'interpretar-los amb honestedat. Per això, el tercer objectiu 
fa especial  atenció en les pràctiques professionals, tal com 
s'exerceixen en la difusió de les notícies i en el respecte per 
les fonts que en són a l'origen. El Consell Deontològic, a més, 
fixa  com a  hipòtesi  de  treball  de  l'Observatori  l'elaboració 
d'un  glossari  d'ètica  i  deontologia  del  periodisme,  la  d'un 
informe de les preguntes més freqüents, la d'un informe dels 
errors més freqüents i la de referències de competència ètica 
i deontològica del periodisme. « 
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