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"Fil Directe, Notícies en línia", la nova eina de
comunicació digital de l'SPC
Aquesta és la primera edició digital del Fil Directe
Notícies, del qual conserva la numeració. Aquesta
publicació vol ser el canal bàsic d'informació de
l'activitat del Sindicat i del conjunt de coses que
passen a la professió en qualsevol dels seus vessants.
Aquest butlletí no és altra cosa que l'acompliment
d'una de les resolucions del IV Congrés de l'SPC
celebrat el mes de novembre passat i volem que sigui
obra de tots, que tothom que tingui alguna cosa a
explicar ens ho faci saber a la nostra adreça
electrònica. No és una publicació exclusiva per a
l'afiliació de l'SPC. Està oberta al conjunt de la
professió. No negarem que un dels nostres objectius
és augmentar la nostra base social i que esperem que
els companys/es que avui encara no estan
afiliats/des al Sindicat, acabin fent aquest pas que
només farà que enfortir la nostra capacitat d'afrontar
els reptes que avui, tots i totes, tenim plantejats. De
tots ells ens en anirem fent ressò en aquest butlletí,
que tindrà, des d'ara, una periodicitat quinzenal. El
Fil Directe revista que fins ara rebíeu està en fase de
redefinició. Es convertirà en una publicació
totalment allunyada de l'actualitat per convertir-se
en un element de reflexió, debat i difusió dels grans
eixos d'actuació del Sindicat. Esperem que la feina
que estem fent us interessi, que conèixer l'activitat
de l'SPC i del conjunt de la professió sigui un cita
permanent de contacte i també us demanem que el
que no us agradi, ens ho feu saber.

III Convenció de Periodistes a Tarragona del 17 al 19
de maig de 2002
Els pròxims 17 al 19 de maig se celebrarà a Tarragona
la III Convenció de Periodistes, continuació de les que
es van celebrar a Cadis (1998) i Valladolid (2000). Les
sessions es desenvoluparan al Palau de Congressos de
Tarragona i hi participaran al voltant de 300
professionals del conjunt de l'Estat espanyol. La
regulació de la tasca dels periodistes i la
democratització dels mitjans públics són, entre
d'altres, els temes principals que s'abordaran a la
trobada.

II Trobada de Periodistes de les comarques de
Tarragona
Les demarcacions de Tarragona del Col·legi de
Periodistes i de l'SPC han convocat el conjunt de la
professió per debatre el dissabte 27 d'abril alguns
dels documents que centraran el contingut de la III
Convenció de Periodistes. El 12 de maig de l'any
passat va tenir lloc, al Port de Tarragona, la I
Trobada de Periodistes de Tarragona que va reunir
una vuitantena de persones per discutir els principals
problemes laborals i professionals. Ara es planteja
reemprendre-la amb una II Trobada, que la intenció
és que se celebri a Reus, per analitzar els projectes
que formen part de la Iniciativa Legislativa per a la
regulació professional i laboral dels periodistes i de
quina manera responen a les conclusions de
l'encontre de l'any passat. La voluntat és que dels
debats sobre aquests documents en surti "el Manifest

de Tarragona" que podria incorporar-se com a
comunicació en el contingut de la III Convenció. Un
altre dels objectius de la convocatòria és implicar el
màxim possible els periodistes tarragonins perquè
participin a la III Convenció. Fent-la a Reus també es
pretén incloure la capital del Baix Camp en els actes
previs de la III Convenció.

Impuls de la secció sindical de RTVE a nivell estatal,
en el marc de la FeSP
Les seccions Sindicals de RNE i TVE dels Sindicats de
Periodistes que formen part de la Federació de
Sindicats de Periodistes (FeSP), a les Illes Balears,
Madrid, Andalusia, La Rioja i Catalunya, es reuniran
el proper dia 23 de febrer, a València, per constituir
la Secció Estatal de RTVE de la FeSP. Aquesta és la
primera vegada que els Sindicats que formen part de
la FeSP s'organitzen en un mitjà de comunicació
d'àmbit estatal per millorar la coordinació de la seva
tasca dins de l'empresa. Un dels objectius és preparar
les eleccions sindicals que es faran a RTVE d'aquí a un
any. Aquesta iniciativa ha d’enfortir la presència dels
professionals en el seguiment del procés d'aplicació
del pla de viabilitat elaborat per la Societat Estatal
de Participacions Industrials (SEPI). El següent pas és
intentar que altres mitjans d'àmbit estatal endeguin
un procés similar.

Reunió amb el director de TVE a Sant Cugat i
denúncies de la secció sindical de l'SPC sobre
publicitat encoberta
El delegat de RTVE a Catalunya, Ramon Font, es va
entrevistar el dia 31 de gener passat amb una
delegació de l'SPC per tractar diferents qüestions que
afecten aquesta empresa. La reunió va servir per
obrir canals permanents de comunicació amb els
responsables de l'empresa. Els membres de la secció
sindical de l'SPC van denunciar situacions de
publicitat encoberta que es produeixen en
determinats programes produits pel centre de Sant
Cugat. Així, en una carta adreçada a Ramon Font en
data 11 de febrer de 2002, l'SPC es queixava de la
intervenció al programa Catalunya Avui com a
col.laboradors exclusius dels metges de Creu Blanca
"dins d'una fosca operació de relacions públiques".
Igualment s'ha criticat que a l'espai esportiu El Rondo
els presentadors facin publicitat d'una marca de
cervesa, cosa que "contravé l'esperit i la lletra de
l'Estatut i Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes
de Catalunya que TVE s'ha compromés a observar".
Situacions força similars s'han denunciat respecte
d'altres programes.

Informe de la SEPI sobre RTVE
La SEPI va presentar el 6 de febrer passat el seu pla
de futur per a RTVE que no ha despertat cap
entusiasme entre els treballadors de l'ens. El model
de gestió que es vol aplicarf inclou un nou marc
laboral que conté nombroses carències que

impedeixen una correctes classificacions
professionals, mobililitat, compensació de plantilles
per categories, funcions i centres de treball, i
motivació professional. Sobre les programacions
s'utilitzen els grans conceptes de defensa dels valors
més elementals que ja es contemplen actualment
però que sempre han estat incomplerts. Es nega
qualsevol futura privatització de l’ens i s'ha elaborat
un pla perquè al 2004 el dèficit i el deute siguin
"zero". També es diu que el finançament haurà de ser
mixt però sense oferir dades concretes de com es
farà tot això.

Sentència favorable per una qüestió de drets
d'autoria
La Secció 15ª de l'Audiència Provincial de Barcelona
ha condemnat la revista Don Balón a indemnitzar el
company Jordi Cotrina per vulnerar els drets
d'explotació i els drets morals, al publicar una
fotografia sense reconèixer la paternitat d'una obra o
atribuir-la a una altra persona. Don Balon va publicar
una fotografia de Cotrina sense cap tipus de permís.
La sentència estableix clarament que el dany
patrimonial no es pot adequar a cap barem ja que és
fruit de les circumstàncies de cada cas i de la lliure
voluntat de les parts. La resolució obliga la
demandada a pagar les costes judicials donada "la
temeritat del litigi ja que l'empresa no va atendre la
reclamació extrajudicial, justa en el seu fonament i
mesura". La sentència de l'Audiència confirma la que
ja s’havia emés en primera instància.

Acomiadament d'una companya del diari gratuït
“Metro”
El diari gratuït Metro ha acomiadat la companya
Victoria Hita quan aquesta formava part de la
candidatura de l'SPC per a les eleccions sindicals que
s'han de celebrar properament al rotatiu. El Sindicat
ha reclamat, en un comunicat fet públic arran de la
decisió de l'empresa, la readmissió de la periodista al
seu lloc de treball. El cas és ara els tribunals,
pendents del judici corresponent.

Els fotògrafs del diari “AS” a Catalunya es queixen
per la seva situació
El col.lectiu de fotògrafs de la delegació de
Barcelona del diari AS han fet públic un comunicat en
el qual denuncien la situació a què els sotmet
l'empresa. Entre les queixes dels fotoperiodistes hi ha
la manca de regulació laboral, que no s'han
incrementat el preu de fotografies ni del
quilometratge en els darrers anys i que se'ls
discrimina laboralment respecte a altres col·lectius
de l'empresa. Els companys també denuncien
amenaces per part dels responsables del rotatiu.

Participació de l'SPC en diferents convenis de
mitjans de comunicació
El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha participat
en la negociació del conveni col.lectiu del Diari de
Tarragona que ha suposat que, al marge dels
increments salarials i altres millores socials, s'hagi
recollit per primera vegada la clàusula de consciència
en el text pactat. Al mateix temps, l'SPC està
participant en diferents negociacions al grup
Recoletos-Catalunya, a les emissores municipals de
ràdio i televisió de Terrassa, a l’Sport, a La Mañana, i
al Diari de Terrassa.

Aprovat el Pla de Formació per als periodistes
La Fundació Tripartita per a la Formació Continuada
de Treballadors (l'antiga FORCEM) ha aprovat el pla
de formació presentat per l'SPC que finança la
realització de 14 cursos. Les persones interessades a
participar-hi es poden posar en contacte amb la
secretaria del Sindicat que donarà dades sobre
l'oferta exacta de cursos. L'SPC vol recordar que la
constant innovació tecnològica ens obliga a participar
en processos de requalificació que millorin la nostra
capacitació professional.
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