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El braçalet de fotografia de l’SPC segueix vigent
L'SPC no s'ha adherit a l'acord que han fet el Col·legi de
Periodistes de Catalunya i l'UPIFC amb la Delegació del Govern
a Catalunya per al braçalet únic de fotògrafs. El Sindicat
entén que s'imposaven un seguit de condicions inacceptables,
com facilitar la identitat dels/de les fotoperiodistes
afiliats/des a l'SPC, la presentació del document d’alta de
l’IAE, la declaració dels ingressos o els certificats de les
empreses per a les quals es col·labora. La proposta de pacte

també limitava la capacitat de treball a un gran nombre de
professionals que pateixen una gran precarietat laboral. El
Sindicat s'ha posat en contacte amb les autoritats policials per
comunicar que els/les fotògrafs/es de l'SPC disposaran del
tradicional braçalet de color groc que els distingeix des de fa
anys.

22 cursos al Pla de Formació de l’SPC
Un total de 22 cursos, amb 840 hores lectives, conformen el
Pla de Formació aprovat a l'SPC per la Fundación Tripartita
para la Formación Continua (l'antiga FORCEM). La majoria de
materies incloses són en l'àmbit informàtic (especialment en
l'entorn Internet) i en el d'Idiomes, tot i que també n'hi ha
d'altres camps. A la secretaria del Sindicat (93 412 77 63) hi ha
la relació de cursos aprovats i les possibilitats d'horari a
desenvolupar. Les activitats, sempre i quan no es realitzin en
les instal·lacions dels mitjans que hi participin, es faran a les
aules de Fons Formació, empresa que col·labora amb l'SPC per
desenvolupar el pla i que té dependències a Barcelona,
Tarragona, Sant Adrià i Cornellà.

Artur Mas imposa Oliver a TV3
Finalment, després de mesos de pressió, primer per canviar la
llei de la CCRTV boicotejant el consens de fa dos anys,
després per fer fora Carles Francino del TN Vespre, Artur Mas
ha imposat a Miquel Puig un candidat ideal per servir les
expectatives de CiU de cara a les eleccions. Per aconseguir
aquest objectiu no s'ha estat de dinamitar el consens que
havia permès dos anys de gestió empresarial professional,
millora de les relacions laborals (com el recent conveni firmat
per 4 anys) i una acceptable neutralitat i pluralisme en els
informatius. I Puig s'ha plegat a les pressions per conservar el
càrrec, traint la confiança del consell d'administració, a qui
havia assegurat que consultaria per aconseguir un consens.
Una victòria, per tant, per al Conseller en Cap i els seus
assessors, però pírrica : els professionals de TV3 han vist
passar molts nomenats a dit, i molts "comissaris polítics". I a la
llarga, ells han estat els derrotats. No la professionalitat a
TV3.

Les institucions donen suport a la III a Convenció de
Periodistes
La III Convenció de Periodistes que se celebrarà a Tarragona
els propers dies 17, 18 i 19 de maig està obtenent el suport de
les institucions catalanes i tarragonines per tal que la trobada
es pugui dur a terme. Els treballs de preparació estan
avançant d'acord amb les previsions que ha fet el Fòrum
d'Organitzacions de Periodistes (FOP), entitat responsable de
la trobada. Els eixos centrals de debat seran l'Estatut del
Periodista Professional, la Regulació Laboral del Periodista a
la peça i la democratització dels mitjans públics. Els dos
primers temes són dels projectes legislatius que s'estan
presentant actualment a les institucions i a les forces
polítiques parlamentàries.

Creació de la Secció Sindical de RTVE de la FeSP
El dissabte 23 de febrer passat va tenir lloc a València la
primera reunió dels representants de les seccions sindicals de
RTVE dels Sindicats de Periodistes de Catalunya (SPC), Madrid
(SPM) i Illes Balears (SPIB) amb l'objectiu d'iniciar els tràmits
per constituir la Secció Sindical Estatal dels sindicats de
Periodistes de la FeSP. Van excusar l'assistència els
representants d'Andalusia i de La Rioja on la FeSP també té
presència a RTVE. El primer pas serà afrontar la legalització
de la Secció per potenciar la presència dels sindicats
professionals de periodistes de cara a les properes eleccions
sindicals que a l'ens estatal de radiotelevisió es duran a terme
la primavera del 2003.

La LSSI, un atemptat a la Llibertat d'Expressió
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), en un
comunicat fer públic el 25 de febrer passat, s'ha pronunciat en
contra de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació
(LSSI) aprovada pel Govern espanyol i que ha iniciat el seu

tràmit parlamentari, perquè entén que suposa "un greu
atemptat a la llibertat d'expressió a la xarxa i una greu
amenaça per al dret a la informació a Internet". La FeSP
considera també que la LSSI "no afecta només els periodistes
que treballen en publicacions electròniques, un col·lectiu
cada vegada més nombrós", sinó que és un atac a tota la
professió". La FeSP portarà aquesta qüestió a la III Convenció
de Periodistes perquè el conjunt de la professió es pronunciï
contra aquest projecte governamental.

L'SPC s'adhereix a la mani del 14 de març
El Sindicat de Periodistes de Catalunya s'ha adherit a la
manifestació convocada a Barcelona pels Sindicats europeus
per al pròxim 14 de març coincidint amb la cimera europea
que es celebrarà a la ciutat comtal. El Sindicat convoca la
seva afiliació, els seus representants als comitès d'empresa i al
conjunt de la professió a participar conjuntament a la
mobilització per denunciar la precarietat laboral que hi ha al
sector.

Aprovat el conveni de TV3
En referèndum celebrat entre els treballadors de TVC ha
aprovat un preacord de conveni col.lectiu de TVC que es
firmarà per quatre anys, que preveu un increment de l'IPC
estatal per cada any, amb clàusula de revisió(i superant el 2%
de la Llei de pressupostos que cada any se'ns vol imposar com
a límit); l'assignació de més de 2,4 milions d'euros (400 milions
de pessetes) a un procés combinat de reducció de diferències
salarials entre categories (les baixes i mitjanes) i de
reclassificació i nova valoració de les mateixes. Però la
proposta de reclassificació de categories, objectiu estratègica
de la majoria de CCOO. al comitè d'empresa, va provocar una
discrepància amb l'SPC, que no creia oportú obrir la "caixa de
pandora" dels greuges professionals entre categories
(especialment si no es traduïa en cap millora econòmica),
sobretot entre redactors, ENG's, productors, realitzadors,etc..
Però si es feia, no volíem una llista de categories
reclassificables prèvia a la valoració, per donar oportunitat a

tots els col.lectius. Finalment, la llista es va retirar i l'SPC ha
donat suport al pre-acord, que va guanyar el referèndum de l'1
de març passat per 586 vots contra 287, amb 32 vots en blanc.

L'SPC a la negociacició col·lectiva
Al marge del conveni de TV3, l'SPC també està participant en
la negociació del conveni a El País, el Nou Punt, Regió 7,
Recoletos, Ediciones Reunidas, Diari de Terrassa i La Mañana.
En el terreny de l'activitat sindical, l'SPC ha obtingut tres
delegats en les eleccions celebrades al Nou Punt i un al diari
Metro i a Ediciones Mayo. A BTV i Antena3 celebraran els seus
comicis en les pròximes setmanes i el Sindicat hi presentarà
candidatura pròpia.

La revista "0,7, un pessic" del Sicom arriba al núm.
200
La revista "0,7%, un pessic", que edita l'ONG Solidaritat i
Comunicació (Sicom) i es distribueix per Internet ha arribat al
seu número 200. L'adreça de la publicació és
http://www.solidaritaticomunicacio.org i recull articles dels
membres d'aquesta entitat (periodistes en exercici o persones
vinculades als mitjans de comunicació i l'educació per al
desenvolupament), diaris i butlletins d'ONGD's, notícies
d'actualitat del Tercer Món i d'altres qüestions d'interès
vinculades a aquest àmbit. La revista s'actualitza
setmanalment i a partir d'aquest número 200. L’SPC transmet
la seva enhorabona als companys/es que impulsen aquesta
iniciativa per l’èxit assolit.

Darrers comunicats de la FeSP
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha criticat, en
sengles comunicats, l'assassinat del periodista nordamericà
Daniel Pearl i l'atac de què va ser objecte Indymedia-Italia.
Sobre el cas de Pearl, en l'escrit de còndol dirigit a la

Federació Internacional de Periodistes (FIP) i als familiars de
Pear, la FeSP afirmava que "Els periodistes espanyols, que,
desgraciadament, sabem tant de morts d'informadors en
guerres (el darrer, Julio Fuentes), atemptats (José Luis López
de Lacalle), episodis de delinqüència comú (José Luis
Perceval), no podem quedar-nos en silenci davant el cruel
assassinat de Daniel Pearl". Sobre l'assalt a Indymedia, la nota
de la FeSP destaca que "el dret a la informació i la llibertat
d'expressió són la mare de tota la resta de drets. Si aquest és
vulnera, perilla tot el sistema democràtic en el seu conjunt.
En conseqüència, sempre estarem també en la lluita radical
per la veritat".
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