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20-J: Metro i 20’ també van fer vaga
Al llistat de mitjans que van secundar la vaga general
del passat 20-J, per un error lamentable, vam ometre
el nom dels dos diaris gratuïts que es reparteixen a
Barcelona, com són Metro i 20’ de Barcelona y más.

És possible que fins i tot encara ens en deixem algun,
cosa que, tot pelgat, contribueix a demostrar el gran
èxit de seguiment que va tenir la convocatòria dels
sindicats contra la reforma laboral aprovada pel
Govern del PP i els resultats de la qual ja es
comencen a patir, com per exemple, a Sogecable.

Firmat el conveni d’Ediciones
Reunidas
Els treballadors d’Ediciones Reunidas, l’empresa que
edita les revistes del grup Z, ja disposen del seu
primer conveni col·lectiu, en la negociació del qual
han comptat amb l’assessorament del Sindicat de
Periodistes de Catalunya. L’acord contempla el
manteniment de l’IPC, una jornada de 35 hores que a
l’estiu serà de caràcter continuat. També s’ha pactat
la reducció d’una hora de la jornada per a les dones
durant el primer any de maternitat. Al mateix temps,
també s’ha arribat ja al preacord per al conveni
col·lectiu d’El 9Punt.

El conveni de premsa no diària torna
a oblidar els col·laboradors
El conveni de premsa no diària ha estat renegociat
darrerament i continua presentant les mateixes
deficiències des del primer acord, que és que deixa
fora de cobertura els col·laboradors, que suposen
gairebé el 80% dels periodistes que treballen en
aquests mitjans. La resta de clàusules del conveni
continuen pràcticament inaltarables.

El nomenament del nou director
general de RTVE, “más de lo mismo”
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha
criticat el nomenament del nou director general de
Radio Televisión Española (RTVE), José Antonio
Sánchez, perquè suposa “más de lo mismo”, és a dir,
adoleix dels mateixos defectes de sempre ja que
“s’ha posat al màxim punt de la piràmide a una
persona de l’òrbita del Govern”, segons s’afirma en
un comunicat de la secció sindicat de RTVE de la
FeSP. En la mateixa nota, es defensa l’opció “molt
més democràtica, neutral, plural i independent, que
el director general sigui designat per consens de
totes les forces polítiques”. La secció sindical de
RTVE de la FeSP valora també l’etapa del fins ara
director general de l’ens, Javier González Ferrari,
“com un dels períodes més vergonyosos de RTVE, per
la constant manipulació informativa, elevada al
màxim amb el seguiment que es va fer de la passada
vaga del 20-J”

El grup Z desfà la seva filial digital
El grup Z ha pràcticament desarticulat la seva filial
digital al deixar-la només amb el personal comercial.
L’empresa ha rescindit els contractes laborals de la
resta de personal, periodístic i informàtic, una part
dels quals han tornat als mitjans dels quals provenien
mentre que la resta han estat indemnitzats d’acord
amb el pacte al qual s’ha arribat després de les

negociacions. A partir d’ara, cada empresa del
hòlding s’ocuparà de les seves pròpies edicions
digitals mentre que el personal comercial que encara
roman a Z Digital en buscarà els ingressos
publicitaris.

Sogecable inicia una política de
reestructuració de personal
Sogecable ha iniciat una política d’acomiadaments
massius, segons ha denunciat el comitè d’empresa,
que de moment s’ha concretat en què 13 persones,
pertanyents a l’àrea de maquillatge de Canal
Internacional, han perdut ja el seu lloc de treball i
que han estat substituïdes per d’altres contractades
en una ETT. L’empresa ha anunciat en diversos
contactes informals amb els treballadors la
possibilitat que la mesura pugui afectar en total unes
200 persones. El comitè d’empresa ha exigit la
readmissió dels despatxats i que s’aturi aquesta
política. El Sindicat de Periodistes de Madrid (SPM) ha
criticat que “les empreses de comunicació aprofitin
les vacances per fer les seves rebaixes laborals
d’estiu. A més, es confirmen els pitjors temors del
decretazo del Govern d’Aznar que facilita i abarateix
l’acomiadament”. Cal recordar, a més, que el grup
Prisa, al qual pertany Sogecable, no es va cansar de
dir que les mesures laborals que introduïa el Govern
justificaven la convocatòria de la vaga general del
passat 20-J

El TSJC condemna la cadena COPE

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
ha confirmat la sentència del Jutjat Social núm. 18
de Barcelona que considerava com a acomidadament
el fet que la Cadena Cope hagués prescindit dels
serveis de tres becaris quan aquesta van demanar
regularitzar la seva situació laboral. Els tres
demandants van estar treballant durant cinc mesos
en aquestes emissores sense cobrar. Prèviament a
aquests fets, els tres becaris van estar durant uns
mesos cobrant 20.000 pessetes brutes mensuals en
concepte de “borsa d’estudis”, però quan la beca es
va acabar, van seguir treballant fins que van
plantejar que l’empresa resolgués la irregularitat
moment a partir del qual se’ls va impedir
desenvolupar la feina que feien. La resolució judicial
considera que “existia des del començament una
relació laboral ja que els demandants realitzaven la
prestació de serveis en les condicions indicades, sota
l’organització, direcció i pautes de l’empresa,
cobrint diversos llocs de treball”.

L’SPC impulsa un pla de formació
El Sindicat de Periodistes de Catalunya està
preparant un pla de formació per presentar a la
Fundació Tripartita per a la Formació en l’Ocupació
(successora de l’antiga FORCEM) que esperem poder
desenvolupar un cop s’aprovin per part d’aquest ens
els cursos corresponents. Al mateix temps, s’està
preparant també un altre pla de formació a nivell
estatal a través de la Federació de Sindicats de
Periodistes (FeSP) en el marc de la mateixa
convocatòria d’ajudes a la formació de treballadors.

El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 31
de juliol.

L’SPA celebra el Congrés de la seva
consolidació
El 30 de juny passat el Sindicat de Periodistes
d’Andalusia (SPA) va celebrar a Màlaga el seu segon
Congrés, que ha suposat el de la plena consolidació.
En aquests moments, l’SPA ja està totalment
estructurat a les províncies de Granada, Sevilla,
Màlaga i Jaén i amb nuclis a la resta de territoris. La
complexa estructura geogràfica andalusa, sense una
capitalitat clarament definida, dificulta el procés
d’organització, per a la qual cosa el procés
desenvolupat en els dos anys de vida que té el
Sindicat és molt meritori. El Congrés va reelegir Lola
Fernández com a secretària general de l’SPA i va
centrar els seus debats en dues meses, obertes al
conjunt de la professió, sobre “Subocupació al
sector” i sobre “El control polític i econòmic als
mitjans de comunicació”. Més de vuitanta periodistes
andalusos van participar al Congrés

El Corte Inglés despatxa un
sindicalista per fer la web de CCOO
El Corte Inglés de Màlaga ha acomiadat un delegat
sindical de CCOO que s’ocupava de fer la pàgina web
de la secció sindical d’aquesta formació
(www.corty.net). Arran de les protestes per aquesta
decisió de l’empresa, es van produir incidents quan

els vigilants de seguretat contractats per la direcció
dels grans magatzems van agredir diversos
sindicalistes que es manifestaven en contra d’aquesta
actitud. El Sindicat de Periodistes de Catalunya
critica que El Corte Inglés persegueixi la llibertat
d’expressió dels seus treballadors i ho considera un
greu atemptat als drets sindicals bàsics. Les noves
tecnologies suposen una millora en la possibilitat de
comunicació entre els treballadors que les empreses
no només han de respectar sinó també de protegir

