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Tot a punt per a la III Convenció de
Periodistes de Tarragona
Els preparatius per a la III Convenció de Periodistes
que se celebrarà a Tarragona els pròxims 17, 18 i 19
de maig estan ja gairebé enllestits. Uns 300

professionals procedents d’arreu de l’Estat espanyol
participaran a l’encontre que tindrà els seus temes
més importants de debat en la regulació de la
professió, el futur dels mitjans públics i com afecta
la globalització en la informació. Les ponències, així
com tot el que es refereix a les dades organitzatives,
es poden consultar a la web de l’SPC
(www.sindicat.org)

Els periodistes de Tarragona celebren
les II Jornades de debat
Prop d’una cinquantena de persones van assistir el 27
d’abril passat a les II Jornades de Periodistes de les
comarques de Tarragona que es van celebrar a Reus.
A l’encontre es va discutir sobre els projectes
legislatius elaborats pel Fòrum d’Organitzacions de
Periodistes (FOP) de l’Estatut del Periodista
Professional i el de Drets Laborals del Periodista. La
primera edició de les Jornades es va celebrar l’any
passat i va servir per fer una diagnosi de la situació
laboral i professional dels informadors tarragonins.
Enguany es tractava de debatre sobre les iniciatives
impulsades per solucionar els dèficits, molt similars
als de la resta de l’Estat espanyol. Les jornades van
ser el preludi de la pròxima Convenció estatal que hi
haurà a Tarragona.

L’SPC guanya les eleccions sindicals a
BTV

La candidatura del Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) ha guanyat les eleccions sindicals a
Barcelona Televisió (BTV), obtenint 47 vots que li han
reportat tres representants al nou comitè d’empresa.
La llista de CCOO ha rebut 25 que li han comportat
dos delegats. L’SPC es va quedar a quatre vots
d’obtenir un quart membre en el comitè d’empresa
de l’emissora de televisió pública de Barcelona.

Negociacions a El País, La Vanguardia
i El Periódico
El Sindicat de Periodistes de Catalunya està
participant en les negociacions del conveni d’El País,
La Vanguardia i El Periódico. A El País es va
desconvocar finalment la vaga prevista per al 27
d’abril després que l’empresa acceptés negociar
alguns aspectes del conveni que volia canviar de
manera unilateral i que es refereixen a jornades i
lliurances. En aquests moments s’està negociant
sense que les converses ofereixin gaires avenços en
aquest tema. A La Vanguardia també es registren
dificultats en les negociacions donada la voluntat de
l’empresa d’externalitzar alguns serveis. Finalment a
El Periódico els entrebancs vénen per la via de la
pretensió de l’empresa de fer una regulació de
personal a partir de jubilacions anticipades i de
retallar algunes de les clàusules de l’actual conveni,
com també passa a El País. El comitè d’empresa s’hi
ha negat en rodó i exigeix una negociació a partir de
la qual es puguin millorar les condicions laborals
vigents. La representació sindical també reclama que
l’empresa faciliti la informació econòmica que la

legislació obliga a donar als treballadors per poder
afrontar les converses sobre els aspectes salarials.

Els treballadors de Catalunya Ràdio
busquen equiparar-se amb els de TV3
Els treballadors de Catalunya esperen que en els
pròxims dies es reprenguin les negociacions per al
conveni col·lectiu, un cop que el nou director de
l’emissora, Eugeni Cabanes, ja ha assumit del tot les
regnes de l’empresa. L’objectiu del comitè
d’empresa és, a llarg termini, l’equiparació salarial
amb TV3 i entén que això passa perquè en aquest
conveni no s’augmenti un altre cop la diferència
entre les retribucions a un i altre mitjà.

Precarització de les delegacions
territorials d’Antena 3
La direcció d’Antena3 ha iniciat una política de
precarització de les seves delegacions territorials al
canviar les productores audiovisuals contractades per
treballar en l’actualitat informativa de les comarques
de Tarragona, Lleida i Girona. Aquesta situació ha
anat acompanyada d’un retall de les condicions
laborals de les persones que treballaven en les
productores, que mantenien la feina en la nova
societat contractada però amb salaris més baixos i
amb més hores de dedicació. Aquesta situació ha
estat denunciada per periodistes que no han volgut
acceptar les noves condicions a l’entendre que es
tracta d’una retallada de les seves condicions

laborals. Això ha estat auspiciat directament des de
la direcció dels serveis informatius d’Antena3 a
Madrid, el responsable dels quals era en el moment
en què es va prendre la decisió Ernesto Sáenz de
Buruaga, ascendit ara a conseller delegat de la
cadena.

La lluita per un nou setmanari a
Cantàbria
Els extreballadors del setmanari càntabre La Realidad
i l’entorn social que els hi dóna suport estan forçant
la màquina per tenir a punt una nova publicació que
podria veure la llum la pròxima tardor. La Realidad
és una revista que es va veure obligada a tancar
arran de la impossibilitat de fer front a una sentència
judicial que els condemnava a pagar una multa de 20
milions de pessetes al secretari general del PP de
Cantàbria, diputat provincial i director de
CajaCantabria, Carlos Sainz, per un delicte
d’intromissió en l’honor. Els treballs que estan fent
per tirar endavant una nova revista, que defineixen
com “a independent dels poders polítics i econòmics”
de la comunitat, es poden conèixer a través de la
seva pàgina web
(www.nodo50.org/labarored/avantecantabria).

Nova etapa de Fil Directe, edició en
paper
L’SPC està ultimant una nova edició de Fil Directe en
paper, en la seva nova etapa. La realització d’aquest

butlletí permet que la publicació tradicional que fins
ara havíem fet registri alguns canvis. Augmenta de
paginació, passant de 12 a 16 planes, i aposta per un
tractament més aprofundit dels temes sense haver
d’estar pendent de les darreres notícies que es
produeixen perquè aquestes es faciliten a través de
Fil Directe-notícies en línia. Una altra modificació és
la incorporació de color a les pàgines centrals i a la
portada i contraportada.

