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Mor el professor Juan González
Encinar
El catedràtic de Dret Constitucional de la Universidad
de Alcalá de Henares Juan González Encinar va morir
el 23 d’agost passat, després d’una llarga malaltia. El

professor González Encinar s’havia convertit en el
darrers temps en un dels més valuosos aliats en la
batalla que des del Sindicat de Periodistes de
Catalunya i la resta de membres de la Federació de
Sindicats de Periodistes (FeSP) fèiem per a la
democratització dels òrgans de gestió dels mitjans
públics de comunicació. González Encinar va assistir
al Congrés Constituent de la FeSP i a la jornada anual
del Col·legi de Periodistes de l’any passat per
participar en els debats sobre aquesta qüestió i sobre
la qual havia escrit diversos articles. Va ser també un
estret col·laborador de la iniciativa dels periodistes
gallecs per impulsar una ILP que facultés al
Parlament gallec per a nomenar el director general
de la Ràdio i Televisió autonòmica amb una majoria
qualificada de la cambra. Havia de ser un dels
ponents de la III Convenció de Periodistes, celebrada
a Tarragona el mes de maig passat, però el seu
delicat estat de salut ja no li va permetre el
desplaçament.
L’SPC i la FeSP han expressat el seu condol per
aquesta pèrdua. El diari El País del 29 d’agost passat
va publicar un escrit de Ramon Espuny, responsable
de la secretaria de Mitjans Públics de l’SPC i membre
de la Junta Executiva de la FeSP, en el qual glossava
la trajectòria de González Encinar pel que fa a la
seva intervenció en el tema dels mitjans públics de
comunicació.

Crisi a Onda Cero i Onda Rambla
Onda Cero i Onda Rambla –les emissores propietat del
periodista Luis del Olmo- han arribat a un acord pel
qual aquesta segona cadena cedeix a la primera part

de les hores de programació que fins ara no es feien
conjuntament. Això afecta bàsicament a la franja
horària de la tarda i a un informatiu propi d’abast
català. La direcció d’Onda Rambla ha anunciat que
això no comportarà acomiadaments ja que el
personal afectat pels espais suprimits seran reubicats
en d’altres àrees i que, com a màxim, podria haver-hi
algun contracte temporal que no fos renovat, com si
això, a la pràctica, no suposés un acomiadament. De
tota manera, l’SPC està pendent de l’evolució dels
fets.
On la crisi ha tingut ja resultats palpables és a Onda
Cero. La direcció de la cadena ha decidit despatxar
15 periodistes de la redacció a Madrid (el 25% de la
plantilla d’Informatius) perquè “no encaixen en el
projecte de l’emissora”. Alguns d’ells portaven
treballant a la cadena des de fa uns 12 anys. El
darrer cap de setmana del mes d’agost, el director
d’Informatius, Carmelo Calvo Ridruejo, va comunicar
la notícia als afectats, alguns dels quals encara eren
de vacances, i va convocar-los de manera urgent a
Madrid per fer-los entrega de la carta
d’acomiadament.
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha
denunciat “aquesta brutal agressió als/a les
treballadors/es, adoptada de la manera més
autoritària i aprofitant les vacances d’agost. Calvo
Ridruejo va ser nomenat el passat mes de febrer,
després de dirigir Expansión TV, del grup Recoletos.
La FeSP ha mostrat el seu malestar perquè les
conseqüències d’una mala gestió empresarial, de la
firma de contractes milionaris o de la mala
planificació, caiguin sobre les esquenes dels
treballadors i no dels seus veritables responsables.

Corresponsals de Catalunya Ràdio, en
perill d’acomiadament definitiu
Montserrat Casals i Elisabet Sabartés, corresponsals
de Catalunya Ràdio a Paris i Mèxic respectivament
durant uns vuit anys aproximadament, poden acabar
al carrer si no hi ha un acord amb la direcció de
l’emissora per canviar o millorar els seus contractes.
Tot i el temps transcorregut i la disponibilitat i la
dedicació exclusiva, la relació labora encara és “de
serveis”, és a dir, cobrant com a “treballadores
autònomes”. Les diferències entre les parts potser no
s’haurien complicat tant si no hi hagués pel mig una
història de greuges que les companyes al·leguen, un
tancament de Catalunya Ràdio a canviar el tipus de
contracte i uns fets que contaminen el cas i que fa
poc grates a l’empresa o a una part d’ella, les dues
periodistes. Es tracta de l’article que Montse Casals
va escriure a El País fa uns dos anys, coincidint amb
la seva candidatura al comitè professional de
l’emissora i en el qual criticava durament la
manipulació informativa que qualificava de crònica, i
del fet que Elisabet Sabartés, corresponsal per a tota
l’Amèrica Llatina, va protestar i adreçar queixes al
consell d’administració per no haver estat
autoritzada a cobrir la crisi argentina, sobre el
terreny, quan va esclatar ara fa uns mesos.
L’SPC creu que Catalunya Ràdio té prou recursos i ha
de tenir prou flexibilitat i sentit d’empresa com per
no perdre tot el bagatge professional d’aquestes dues
corresponsals. I, per tant, s’ha d’arribar a un acord
que eviti la judicialització del cas que podria donar la
raó a les dues companyes però que potser no
obligaria a la seva readmissió.

Firmat el conveni d’El 9Punt
Fa pocs dies es va firmar el primer conveni col·lectiu
d’El 9Punt de Sabadell, Terrassa i Rubí, editat per
Premsa del Vallès Occidental SL, que compta amb
una plantilla de 35 treballadors, bàsicament
redactors. Entre els aspectes més destacats de
l’acord hi ha el manteniment del poder adquisitiu, la
reducció de la jornada laboral a 36 hores (abans se’n
treballaven 39) a banda d’altres millores socials i de
categories laborals per als redactors literaris i
gràfics. També inclou la clàusula de consciència i les
garanties jurídiques per part de l’empresa.

Premis Mañé i Flaquer de periodisme
El Patronat Municipal de Cultura de l’Ajuntament de
Torredembarra ha convocat un any més “enguany és
la XIX edició) el Premi de Periodisme Mañé i Flaquer,
que té dues categories, una de Turística amb tots els
seus àmbits i una de Comunicació local, que parlin de
la vila de Torredembarra. La quantia dels guardons és
de 6.000 euros per al primer i de 1.500 per al segon.
Aquest certamen és un dels de més prestigi a
Catalunya i s’hi pot concórrer en qualsevol dels
quatre idiomes oficials a l’Estat espanyol. Els premis
són per a treballs publicats a la premsa diària,
periòdica, o especialitzada o emesos per ràdio,
televisió o en mitjans de comunicació electrònics
entre l’1 d’octubre de 2001 i el 30 de setembre de
2002. La data límit per entregar els originals és el
pròxim 1 d’octubre de 2002. Per a més informació, el
telèfon del Patronat de Cultura Municipal és el
977.64.38.88.

Acomiadaments a El Mundo
A principis del mes d’agost, la direcció d’El Mundo a
Madrid, va rescindir el contracte a 29 persones, per
la via de promoure baixes incentivades. Les
indemnitzacions, a l’igual que en el cas d’Onda Cero
sobre el qual ja hem donat informació, es van
calcular inicialment a partir dels 45 dies de sou per
any treballat, tal com la llei estableix en cas
d’acomiadament improcedent. Les pressions dels
treballadors, però, van aconseguir finalment que
aquestes baixes fossin retribuïdes amb quantitats
superiors.

El Comitè Professional de TV3 es
queixa del menyspreu de Tele5
El Comitè Professional de TV3 ha enviat una carta al
director i al cap d’Informatius de Tele5 per mostrar
la seva queixa pels comentaris fets per la cadena en
el seu informatiu del dia 28 d’agost sobre les imatges
del desallotjament de la seu de Batasuna de Bilbao
filmades per l’equip de TV3 al País Basc. En l’escrit
es recorda que “la presentadora d’aquest informatiu
va dir que el que TV3 fos l’única televisió que va
filmar el desallotjament des de l’interior de la seu
era un altre detall en el sentit que Otegi buscava la
complicitat del nacionalisme català”. El comitè
professional considera “del tot improcedent intentar
relacionar l’excel·lent treball professional
desenvolupat pels nostres companys amb qüestions

polítiques. No va haver-hi ni complicitat ni simpaties,
només professionalitat. Batasuna no va invitar l’equip
de TV3 a entrar a la seva seu sinó que van ser els
nostres companys desplaçats al lloc dels fets qui,
amb criteris única i exclusivament d’interès de la
notícia, van demanar permís per filmar des de dins.
Ens costa que cap altra televisió va demanar ser a
l’interior de la seu que anava a ser desallotjada. Això
sí, després, totes les cadenes van demanar aquestes
imatges a TV3 pel seu indiscutible interès”.
La nota conclou dient que “el periodista ha d’estar
on estigui la notícia, per sobre de les disputes
polítiques i d’altres consideracions
extraprofessionals.

ERC i ICV demanen un informe sobre
la LSSI
Els grups d’ERC i ICV al Parlament de Catalunya han
demanat un informe al Consell Consultiu per tal que
es pronunciï sobre la possible inconstitucionalitat de
la Llei de Serveis de la Societat de la Informació
(LSSI) més coneguda com la llei d’Internet. Aquest
text va ser aprovat definitivament pel Congrés de
Diputats l’11 de juliol passat. Aquests grups entenen
que la llei augmenta la inseguretat de les
comunicacions a Internet perquè es retallen drets i
llibertats dels usuaris de la xarxa i s’atribueixen a
l’Administració facultats excessives d’intervenció.
Diversos grups d’internautes estan promovent també
un recurs d’inconstitucionalitat d’aquesta polèmica
normativa de la qual l’SPC i la FeSP n’han denunciat

l’atac que suposa de la llibertat d’expressió a la
xarxa.

Des d’ara és possible afiliar-se a l’SPC
a través de la pàgina web
La pàgina web del Sindicat de Periodistes de
Catalunya, actualment en fase de renovació, ha
incorporat una novetat com és que a partir d’ara és
possible tramitar l’afiliació al Sindicat a través
d’Internet. Per fer-ho només cal entrar a l’adreça de
l’SPC (www.sindicat.org) i seguir les instruccions que
s’hi donen.

Mestres i periodistes discuteixen
sobre educació i comunicació
El dijous 12 de setembre, tindrà lloc a l’IES Puig
Castellar de Santa Coloma de Gramenet (Av. Anselm
Riu, 10), la “Jornada sobre Premsa i l’Escola: una
trobada entre mestres i periodistes”. Segons els
organitzadors, l’objectiu bàsic és buscar i oferir
mecanismes per millorar la col·laboració entre
premsa i escola, reivindicar la lectura del diari a
classe com a eina de coneixement i establir un fòrum
d’intercanvi periòdic d’opinions entre mestres i
periodistes”. L’SPC estarà representat en aquest
encontre per Xabier Arkotxa i Dardo Gómez,
president del Sindicat, que presentarà una ponència
titulada “Dret a la informació: un desafiament per a
periodistes i educadors”. L’SPC encoratja als
professionals de la comunicació, especialment a

aquells més interessats en la relació entre informació
i educació, a assistir als debats. El programa complet
d’aquesta jornada es pot trobar a la pàgina web
www.xtec.es/centres/a8028047/premsaiescola.htm

