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El VI Congrés de l'SPC denuncia que molts mitjans s'emparen en la
crisi per retallar plantilles
El VI Congrés del Sindicat de Periodistes de Catalunya, que va
tenir lloc el 25 d'abril passat, va mostrar la seva preocupació
per la precarietat creixent que hi ha en el sector i ha
denunciat que moltes empreses de comunicació fan servir
l'excusa de la crisi per impulsar retallades de plantilla que no
estan justificades per la seva situació econòmica, atès que els
darrers anys han registrat beneficis notables. Els congressistes
han parat especial atenció en el fet que aquesta situació
castiga els col·laboradors i insten els poders públics a regular
la tasca dels periodistes a la peça. El Congrés va aprovar la
línia d'actuació presentada, que planteja donar resposta a les
crisis urgents que hi ha als mitjans de comunicació a través
de la lluita contra la precarietat exagerada que hi ha al
sector, que es tradueix, fonamentalment, amb un abús de la
contractació temporal per fer tasques permanents. També
s'hi va destacar la necessitat d'aturar i racionalitzar la
hiperpolivalència. D'altra banda, s'hi va tractar el fet de
reforçar l'organització interna del Sindicat, per dotar-lo d'una
estructura prou sòlida perquè pugui afrontar aquests reptes.
Podeu trobar informació sobre els textos discutits al blog del
Congrés <www.congresabrilspc.wordpress.com>.«

Ramon Espuny, nou president de l'SPC
El Congrés del Sindicat de Periodistes de Catalunya del 25
d'abril passat va elegir com a nou president de l'SPC el
periodista de TV3 Ramon Espuny, fins ara responsable de la
Secretaria de Mitjans Pœblics. La nova junta executiva està
formada per setze persones i comporta una renovació
notable, ja que gairebé la meitat dels seus components són
d'incorporació nova. En formen part també Quico Ràfols
(Organització), Pilar Gonzalo (Comunicació institucional),
Enric Bastardes (Relacions institucionals i tresoreria), Robert
González (Acció sindical), Joan Francesc Escrihuela (Mitjans
públics), Gustavo Franco (Mitjans de la immigració), Elena
Tarifa (Igualtat), Joan Puig (Fotografia i imatge), Patrícia
Estévez (Projectes i recursos), Lluís Díez (Drets d'autoria),
Vicent Canet (Gabinets de comunicació), Verónica Chelotti

(Comunicació i serveis), Pedro Gómez (Acció social i mitjans
alternatius), Eva Jiménez (Estudis i universitats) i Ricard
Checa (demarcació de Tarragona). A la pàgina web del
Sindicat <www.sindicat.org> podeu consultar les persones que
formen part dels diversos òrgans de direcció del Sindicat
elegits en el Congrés. El Congrés també va reconèixer la tasca
dels dos presidents que fins ara ha tingut l'SPC, Enric
Bastardes (1993-2001) i Dardo Gómez (2001-2009), que han
permès donar al Sindicat l'impuls necessari per esdevenir en
pocs anys un dels referents organitzatius de la professió.«

Dardo Gómez, elegit nou secretari general de la FeSP
El II Congrés de la Federació de Sindicats de Periodistes
(FeSP), celebrat els dies 16 i 17 de maig a Espartinas (Sevilla)
sota el lema Salvem el Periodisme. Dignitat professional =
Informació de qualitat, ha elegit Dardo Gómez, expresident
del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), nou secretari
general, i Manuel Mediavilla, del Sindicat de Periodistes de
Madrid (SPM), vicesecretari general. La resta de membres de
la Junta Executiva seran nomenats pels diferents sindicats
que conformen la FeSP en un nombre proporcional a la seva
afiliació.
El Congrés, al qual han assistit més de 100 periodistes de tot
Espanya, ha aprovat la línia d'actuació per als pròxims quatre
anys així com diverses resolucions i un manifest que, sota el
títol Defensem el dret a la informació pròpia d'una
democràcia, reclama l'aprovació urgent d'una llei que reguli
el dret a la informació de la ciutadania i els drets i deures
dels informadors; una altra llei general de l'Audiovisual que
contempli la creació d'una autoritat audiovisual, i una llei
laboral que inclogui els informadors a la peça en el règim
general de la Seguretat Social.
El Congrés ha aprovat diverses resolucions, entre les quals hi
ha:
· Una sobre el finançament d'RTVE en la qual es demana que
l'Estat assumeixi el finançament d'aquesta corporació pública.
· La disconformitat amb la imposició dels blocs electorals
minutats als mitjans públics audiovisuals.
· El rebuig a l'obligació que imposa l'agència EFE a molts dels
seus corresponsals perquè es declarin treballadors autònoms
depenents.
· Suport als treballadors de diferents mitjans com el diari

Huelva Información, del Grupo Joly, i La Opinión de Tenerife
davant els acomiadaments que plantegen les respectives
empreses.«

Augmenten les protestes contra els blocs electorals
Davant la campanya electoral al Parlament europeu, els
comitès professionals de Catalunya Ràdio i de TV3 han
convocat sengles assemblees per plantejar mesures de
protesta contra la reiteració dels blocs electorals minutats
segons els darrers resultats electorals que el Consell de
Govern de la CCMA ha tornar a imposar. L'incompliment per
part del Consell de Govern de l'acord assolit fa un any, en el
sentit que a les eleccions següents no plantejaria el minutat
del temps d'aparició dels partits (encara que fos amb una
forquilla de variabilitat entre 1 i 2,5, i malgrat que permetès
canvis en l'ordre d'aparició, si ho reclamava el criteri
informatiu), que es va fer davant l'amenaça de vagues
parcials a Catalunya Ràdio, ha consolidat el malestar entre
els professionals.
A la ràdio, ja hi ha convocades vagues parcials, aprovades per
l'assemblea, per part del Comitè d'empresa, i a TV3, amb un
pes inferior de l'àmbit d'informatius, el Comitè d'empresa ha
convocat assemblees i concentracions per al 19 i el 21 de
maig, en les quals traslladarà propostes de possibles vagues
parcials. També hi ha hagut entrevistes amb la directora de
TV3, defensora de la no aplicació dels blocs, que poden
permetre un element més de protesta per afegir a les
introduccions explicatives davant de cada bloc, o a la vaga de
firmes, mesures comunes amb Catalunya Ràdio, que a TV3 es
plasmen a més amb la negativa de l'aparició als vídeos dels
corresponsals o les persones enviades a cobrir la notícia.
A altres mitjans públics es comencen a dissenyar els plans de
cobertura de les direccions, per la qual cosa els comitès
professionals o de redacció, o els representants dels
treballadors, estudien les possibles mesures per manifestar la
seva queixa. Amb més raó si, com és possible si un partit va a
la Junta Electoral, s'impugnen fins i tot els blocs electorals
flexibilitzats i s'imposen els estrictes, en ordre i en durada,
que porten al fet absurd d'haver d'informar de les propostes
en 30 segons.«

El Mundo aprova el pla d'estalvi amb el 78% dels vots
Els treballadors del grup Unidad Editorial -El Mundo, Marca,

Expansión, Telva, Veo, etc.- van aprovar de manera
majoritària, el 7 de maig passat, el pla d'estalvi pactat amb
l'empresa, que inclou un màxim de 180 baixes, incloses les
voluntàries. Les votacions han comptat amb la participació de
1.268 treballadors, d'una plantilla de 2.100 persones, 986 de
les quals (el 77,76%) van votar a favor del pla pactat i 254 (el
20,03%), en contra. L'acord ha estat negociat per una
comissió d'onze persones, representants de diversos comitès i
delegats sindicals de les candidatures del Sindicato de
Periodistas de Madrid (SPM-FeSP), de CCOO i d'UGT. Un dels
seus membres ha estat el secretari general de l'SPM, Agustín
Yanel. El pla, que serà presentat com un expedient de
regulació d'ocupació, perquè és l'única manera legal de
rescindir aquest nombre de contractes, estarà en vigor fins al
31 de desembre de 2011. El document signat inclou diverses
mesures, que podeu consultar a la pàgina web de l'SPC
<www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=947&ln=ct>. «

L'1 i el 3 de maig arriben amb la pitjor situació per a la informació
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (Sindicat de
Professionals de la Comunicació) commemora com sempre
conjuntament l'1 i el 3 de maig -Dia Internacional del Treball i
Dia Internacional de la Llibertat de Premsa, respectivament-,
perquè en el món de la comunicació considera que són les
dues cares d'una mateixa moneda: un periodista precari no
pot defensar una informació de qualitat davant les pressions
econòmiques i polítiques. Enguany, aquestes cites han arribat
en un dels pitjors moments per als professionals de la
comunicació, a causa de l'allau d'acomiadaments que es
produeixen en aquest sector i del greu retrocés que pateix el
dret a la informació.
En el comunicat que l'SPC va fer públic coincidint amb
aquestes dues dates es va insistir en la denœncia expressada
en el seu Congrés, que va tenir lloc el 25 d'abril, segons el
qual "moltes empreses de comunicació s'estan emparant en la
crisi per fer retallades de plantilla, quan fins fa molt poc han
estat declarant importants beneficis. Al mateix temps, els
mitjans supediten el rovell de l'ou del seu negoci, és a dir, la
informació, als seus interessos empresarials i deixen de banda
que la seva obligació és defensar el dret a la informació de la
ciutadania".
Per això el Sindicat es va afegir a les convocatòries de l'1 i el
3 de maig, per defensar unes condicions laborals dignes per
als informadors, que permetin oferir una informació de
qualitat a la ciutadania. L'SPC reivindica que per lluitar
contra la precarietat dels professionals de la informació el

Govern central ha d'impulsar de manera immediata la Llei de
drets laborals dels periodistes, que ha de servir essencialment
per emparar el col·lectiu que més està patint la crisi, el dels
periodistes a la peça. El Sindicat reclama també el
desbloqueig parlamentari de l'Estatut del periodista
professional, que regula el dret a la informació de la
ciutadania.«

8tv, la televisió privada de Catalunya, acomiada i externalitza
Sis anys després que la seva predecessora, City TV, acomiadés
una vintena de professionals i eliminés els informatius de la
seva programació, 8TV redueix a la meitat el temps destinat
als informatius que havia tornat a emetre, delega en
Mediapro la producció de notícies i, amb l'invent d'un
informatiu electrònic, decideix acomiadar vuit professionals
(realitzadors, editors i presentadors). 8TV, que pertany al
Grup Godó, ha rebut subvencions de la Generalitat per
diferents projectes; entre d'altres, subvencions destinades als
informatius. Per això l'Administració hauria de tenir clar la
destinació d'aquestes subvencions, que no es donen perquè
les empreses en facin el que vulguin, sinó perquè les emprin
en els serveis per als quals han sol·licitat els ajuts.
A més, no és presentable que s'hagi aprofitat la vigília d'un
pont per anunciar la mesura, comunicar els acomiadaments
fulminants i imposar als treballadors que queden el traspàs a
una altra empresa, on no gaudiran de representació legal ni
de normativa laboral col·lectiva. Per això, des del Sindicat de
Periodistes de Catalunya (Sindicat de Professionals de la
Comunicació) es denuncia aquesta mesura dràstica i
unilateral i es dóna suport als treballadors de 8TV en totes
aquelles iniciatives que emprenguin per preservar el seu dret
a la feina i a unes condicions dignes per desenvolupar-la.«

Queixes dels corresponsals de l'Agència EFE pel tracte que els
dóna l'empresa
Els corresponsals de l'Agència EFE, als quals s'han rebaixat les
condicions laborals i s'obliga a donar-se d'alta com a
treballadors autònoms, han reaccionat amb duresa davant
d'aquesta decisió del president de l'empresa, Álex Grijelmo.
Aquests professionals han adreçat una carta oberta a
Grijelmo en la qual expressen el seu malestar per aquesta
situació i li plantegen fins a 63 preguntes sobre tot el que
està passant en aquesta empresa pública d'informació. Podeu
consultar
el
text
d'aquesta
carta
a
l'adreça

<www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=945&ln=ct>.
També trobareu el comunicat que va fer la FeSP per protestar
contra la situació que pateixen els corresponsals d'EFE a
<www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=940&ln=ct>. «

Diverses organitzacions professionals i socials impulsen el
Manifest'2009 en defensa de la televisió pública
L'anunci fet pel Govern espanyol de retirar la publicitat a TVE
ha suscitat que des de la Plataforma en Defensa de la
Televisió Pública s'hagi promogut un manifest al qual han
donat suport diverses organitzacions professionals i socials,
manifest que denuncia la decisió de l'Executiu que presideix
José Luis Rodríguez Zapatero. En aquest escrit es recorda que
les propostes fetes per l'anomenat comitè de savis -el Consell
per a la reforma dels mitjans de comunicació, de titularitat
de l'Estat-, que aconsellaven "un sistema mixt de
finançament, que garantís la gestió econòmica ordenada i
viable, amb una subvenció pública dins dels límits marcats
per les normes i els criteris de transparència i
proporcionalitat que estableix la Unió Europea i uns ingressos
derivats de la seva activitat comercial subjectes al mateix
mercat". El contingut d'aquest manifest es pot consultar
íntegre a la pàgina web del Sindicat. «

La UPCC renova la junta executiva
La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias
(UPCC) ha renovat la junta executiva en el congrès
extraordinari que va tenir lloc el 9 de maig passat a Santa
Cruz de Tenerife. En aquesta trobada, hi van ser presents, a
més dels afiliats d'aquesta illa, més de 40 afiliats de
Fuerteventura i de Gran Canària. La nova junta executiva,
escollida per unanimitat, està encapçalada per Irma Cercino,
com a secretària general, i Leticia Martín, com a
vicesecretària general. El Congrés va aprovar diverses
mesures destinades a agilitar i optimitzar el funcionament de
l'organització, en un moment en el qual la realitat de la
professió exigeix cada vegada més un compromís sòlid dels
professionals que la componen. Així, s'hi va aprovar l'execució
d'un nou sistema de gestió professionalitzat, amb el qual es
preveu garantir més operativitat i accessibilitat als afiliats de
totes les illes. I s'hi van valorar, a més, les diverses
actuacions sindicals en què s'ha involucrat la UPCC des de la
seva creació, ara fa sis anys, i s'hi va posar en evidència la
importància de reforçar més que mai la defensa dels
interessos de la professió, raó fonamental de l'existència

d'aquest sindicat a l'arxipèlag canari. El Congrès va destacar
que "en els temps en què vivim, i davant l'incert futur
professional en el qual es troben els treballadors de la
comunicació, el paper de la UPCC és vital per a la
supervivència de les diferents professions dels treballadors
dels mitjans de comunicació". Trobareu més informació a la
pàgina web de la UPCC <www.upccanarias.com>. «

Vocento, obligada a admetre vuit periodistes en plantilla
El Sindicato de Professionales de la Información de La Rioja
(SPIR) ha informat que la redacció d'El Correo a Logronyo ha
hagut d'admetre la incorporació de vuit falsos autònoms en
plantilla. El mes de maig del 2007, l'SPIR va denunciar davant
la Inspecció de Treball la situació irregular de diversos
companys que treballaven als diaris del grup Vocento El
Correo i La Rioja; es tractava de redactors i fotògrafs que
duien a terme la mateixa tasca que els seus companys en
plantilla com a falsos autònoms.
Més d'un any després de presentar la denúncia, i després de
les pertinents investigacions dels inspectors, l'empresa va
oferir incloure en plantilla vuit dels dotze falsos autònoms
d'El Correo a Logronyo. Dos més van adquirir la condició
d'autònoms dependents, mentre que els altres dos restants
continuen treballant com a autònoms. Malgrat els esforços
del Sindicat per regularitzar la situació dels corresponsals de
comarques del diari, Inspecció no va considerar que hi hagués
prou proves per incloure'ls-hi.
Els vuit companys que van entrar en plantilla (tres fotògrafs i
cinc redactors) han passat a formar part de Servicios
Redaccionales Bilbaínos, empresa del grup Vocento. Ara,
l'SPIR està a l'espera del que passi amb la denúncia
interposada contra el diari La Rioja, diversos treballadors dels
quals continuen en situació de flagrant il·legalitat. «

La Federació Europea de Periodistes condemna la decisió judicial
contra un fotoperiodista a Finlàndia
La Federació Internacional de Periodistes (FIP) i el seu grup
regional, la Federació Europea de Periodistes (FEP), han
condemnat la decisió del Tribunal d'Apel·lació d'Hèlsinki
(Finlàndia) contra un fotògraf que prenia imatges d'una
manifestació de protesta durant la cimera sobre el comerç
Àsia-Europa, que va tenir lloc a la capital finlandesa el 9 de
setembre de 2006. Coincidint pràcticament amb el Dia

Internacional de la Llibertat de Premsa, el Tribunal
d'Apel·lació d'Hèlsinki confirmava el 30 d'abril passat la
sentència del Jutjat de Districte d'Hèlsinki, del desembre de
2007, contra el fotoperiodista Markus Pentikäinen, del
setmanari finès Suomen Kuvalehti, que va rebutjar les ordres
de la policia, que el volia fer marxar de l'escena, i va
reivindicar el seu dret com a periodista a ser-hi i a prendre'n
imatges.
D'acord amb el Tribunal d'Apel·lació, la policia tenia espai per
limitar la llibertat d'expressió del periodista com ho va fer. El
Jutjat de Districte havia declarat culpable Pentikäinen, però
no li imposava cap condemna, perquè, segons el tribunal,
estava cobrint l'esdeveniment fora d'una obligació
professional que el portava a ignorar les ordres de policia.
"Aquesta és una decisió espantosa en un país que gaudeix d'un
dels nivells més alts pel que fa a la llibertat de premsa. La
sentència va contra l'article 10 de la Convenció Europea sobre
Drets Humans", afirma el president de la FEP, Arne König.
"Quan un periodista està treballant durant una manifestació
que es torna violenta, no pot ser que se'l tracti com a enemic
de l'interès públic i se'l porti a judici, quan només està fent la
seva feina", ha insistit König. "La feina d'un periodista ha
estat declarada delictiva perqué un policia li deia que
marxés. Aquest és un precedent notable en la restricció de la
llibertat de premsa i de la llibertat d'expressió a Finlàndia",
ha denunciat Arto Nieminen, portaveu del Sindicat de
Periodistes de Finlàndia. «

El periodista Víctor Saura publica un llibre sobre la Catalunya
fosca
El periodista Víctor Saura ha publicat el llibre La Catalunya
més fosca. Retrats d'impotència i d'impunitat (Editorial Base,
col·lecció Base històrica, abril 2009), que fa un repàs de les
peripècies de diversos quixots i caps de turc a la Catalunya
dels darrers anys, maltractats i deshonrats, personatges
involuntaris i efímers de l'actualitat. Així, relata la vida de
persones com Carlos Obregon, Pedro Álvarez, Ahmed
Tommouhi i Abderrazak Mounib, Antoni Puigvert Serés i
d'altres. Saura (Barcelona, 1967) ha treballat durant més de
deu anys al setmanari El Triangle, on ha conegut de prop
moltes d'aquestes històries, i abans havia estat al Diari de
Barcelona. Ara és redactor en cap al diari Iberia Universal. Ha
escrit també llibres sobre la història del Diari de Barcelona i
d'El Correo Catalán. «

Exposició del fotògraf algerià Ahmed Attig i la poetessa Sairica
Rose a la galeria Rosa Blanca
El fotògraf Ahmed Attig i la poetessa Sairica Rose han
inaugurat a la Galeria Rosa Blanca, al carrer Casp, 68 de
Barcelona, l'exposició conjunta Quimera. Attig, nascut a Alger
l'any 1964, ha desenvolupat la seva carrera professional a la
televisió i com a fotògraf i ha treballat tant al seu país com a
Barcelona. Rose (Olkon, 1977) és una jueva ashkenazi, amb
uns orígens que es reparteixen entre Rússia i Polònia. Attig i
Rose s'han reunit en aquesta experiència que aplega la
fotografia i la poesia entre dos mons molt més propers del
que es podria pensar. La mostra estarà oberta fins al 31 de
maig.«

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