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Els sindicats de periodistes rebutgen
l'atac contra Iraq
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha
expressat el seu rebuig a l'atac de les tropes
anglonord-americanes a Iraq i contra la seva
població, que està essent ja la més perjudicada per
aquesta agressió il·legítima des del punt de vista del
dret internacional. Per aquesta raó, els sindicats de
periodistes fan una crida als professionals de la
informació i al conjunt del sector a expressar amb
tots els mitjans que tinguin a l'abast l'oposició a
aquesta guerra, que només està portant dolor i
destrucció al poble iraquià i que suposa una amenaça
flagrant per al sistema de relacions internacionals
vigent en les darreres dècades. La FeSP invita que es
publiquin anuncis signats pels treballadors o pels
comitès d'empresa o que es llegeixin comunicats a la
ràdio i la televisió i que es participi en les
mobilitzacions que convoquin les organitzacions que
coordinen les accions contra la guerra.

L'SPC invita a assistir al Festival
contra la guerra del 30-M a Barcelona
El Sindicat de Periodistes de Catalunya invita el
conjunt del sector a assistir el diumenge dia 30 al
festival convocat a Barcelona “Donem una
oportunitat a la pau, concert contra la guerra”. L'SPC
ha participat activament en l'organització del
esdeveniment, fruit de la seva plena vinculació amb
les mobilitzacions contra la guerra a Iraq. El lloc de
celebració és l'avinguda Maria Cristina, sota les fonts
de Montjuïc, des de les 12 del migdia i fins a les tres

de la tarda aproximadament. Es recomana a tothom
qui hi vulgui assistir que compri les entrades amb
antelació, cosa que es pot fer a través del servei de
tele-entrada de Caixa de Catalunya.
L'SPC dóna suport a aquesta i a totes les
mobilitzacions organitzades unitàriament en contra
de l'agressió bèl·lica perpetrada per les tropes dels
EUA i el Regne Unit, amb el suport polític del Govern
espanyol que presideix José María Aznar. En aquest
sentit, el Sindicat ha participat en les manifestacions
celebrades en diverses ciutats catalanes i en les
aturades convocades contra la guerra.

Greus manipulacions informatives als
noticiaris sobre la guerra
La manipulació informativa impulsada des del govern
del PP en els mitjans que controla ha tingut la
resposta de les organitzacions professionals que han
denunciat aquesta manera de procedir. Les seccions
sindicals de l'SPC a TVE i a l'Agència EFE han criticat
les decisions de les direccions respectives de
censurar diverses informacions que s'havien preparat
des de les redaccions. En el cas de l'Agència EFE, la
direcció de l'empresa no va deixar que es facilitessin
dades sobre el seguiment entre els mitjans de
comunicació de l'aturada de 15 minuts del dia 14 de
març. EFE Barcelona tampoc no va deixar sortir dues
notícies sobre la carta que els actors van escriure al
Rei demanant-li que parlés amb el president del
Govern, José María Aznar, sobre la seva postura
favorable a la guerra.

El comitè d'empresa de TVE a Catalunya, per part
seva, ha denunciat en un comunicat "la política
informativa del govern del PP respecte a la guerra
d'Iraq, a través dels mitjans públics que controla". La
representació laboral ha criticat també "la
uniformitat dels missatges des dels serveis
informatius, a Madrid, que amb una programació
especial sobre la guerra, anul·len tota possibilitat
que els centres territorials informin la ciutadania de
la seva comunitat autònoma, ja que suprimeixen
l'Informatiu del migdia. Aquest procediment, cada
cop més habitual, a més de malbaratar diners
públics, representa un menyspreu envers la feina dels
professionals d'aquests centres i un insult per als
telespectadors. L'SPC ha expressat de manera
reiterada la seva preocupació pel fet que la
informació s'ha convertit en una arma més de les
utilitzades en la guerra. Els exemples són
incomptables i el Sindicat demana el màxim esforç
als periodistes per resistir, combatre i denunciar les
pressions a què són sotmesos.

Manifest de l’SPC a favor de la pau en
la cadena humana contra la guerra
Al final de la manifestació realitzada després de la
cadena humana contra la guerra que es va fer el 15
de març passat a Barcelona entre el consolat dels
EUA i la seu del PP, es va llegir un manifest per part
de la companya Marisol Soto per denunciar les
manipulacions informatives i que anava signat pels
treballadors de TVE a Catalunya. En l'escrit es deia
que "avui som al carrer per manifestar el nostre

rebuig davant la possibilitat d'utilitzar la força
armada per resoldre els problemes. Potser demà ens
hauríem de manifestar també de manera contundent
per un nou model per als mitjans públics, un nou
model que faci possible que es vegin reflectits tots
els nostres punts de vista. Un nou model en el qual
els màxims responsables dels mitjans siguin nomenats
per representants de tota la societat i no pel govern
de torn. Creiem que estem en el dret d'exigir-ho".
Al manifest s'afegia que "hem de recuperar i fer
nostres, de tots, el mitjans de comunicació que es
financen amb els nostres impostos. No són TVE, TV3,
RNE, Catalunya Ràdio o BTV, per dir només els noms
de les cadenes públiques més importants, les que
manipulen les informacions. Són els seus directius
nomenats pel govern de torn els qui estableixen les
directrius. Si avui no esteu d'acord amb el contingut
de les informacions al voltant de la guerra contra
Iraq, demà passarà el mateix amb qualsevol altre
qüestió, dependrà del tema i del govern que estigui
al poder en aquell moment. Tenim un problema de
fons per resoldre. Els professionals de la informació i
la comunicació ja ens movem per canviar les coses
des de dins, per defensar una informació feta amb
honestedat que doni un servei a la comunitat. Però
nosaltres sols no arribarem gaire lluny. Uns altres
mitjans de comunicació són possibles i això serà una
realitat si ho fem entre tots".

La candidatura del Sindicat guanya les
eleccions a Mundo Deportivo i a Regió
7

El Sindicat de Periodistes de Catalunya va guanyar les
eleccions celebrades el 19 de març passat a Mundo
Deportivo i va obtenir les nou places del comitè
d'empresa en litigi. La participació dels treballadors
als comicis va superar llargament el 50%. Aquests
resultats són fruit del treball que de fa temps l'SPC
ha desenvolupat amb el comitè d'empresa d'aquest
rotatiu al qual va assessorar en el decurs de les
negociacions per al darrer conveni col·lectiu del
diari. La llista de l’SPC va ser també l’única que es va
presentar a les eleccions al diari Regió 7, realitzades
el dia 27 de març passat i on va obtenir les nou
places del comitè d’empresa. La participació va ser
del 60%, destacant especialment la de les dones ja
que van votar 37 de les 59 que hi ha al cens.En altres
eleccions, l'SPC va obtenir quatre delegats més a les
que es van fer a Diari de Tarragona.
El dia 26 de març passat es van celebrar eleccions
sindicals als centres territorials de TVE i RNE a
Catalunya, on l'SPC va presentar candidatura pròpia.
A Sant Cugat, la llista del Sindicat va aconseguir dues
places al comitè d'empresa. Les altres formacions
sindicals amb representació sindical són CCOO (4
membres), UGT (7 membres), APLI (2) i USOC (2). Al
centre territorial de TVE a Balears, el Sindicat de
Periodistes de les Illes Balears (SPIB) va ser la força
més votada i disposarà de dos llocs al comitè
d’empresa. UGT, CCOO i APLI en tindran un
cadascuna de les tres formacions. A Ràdio Nacional a
Catalunya, l'SPC va obtenir un plaça al comitè
d'empresa. També van assolir representació CCOO (3
membres), UGT (2), USOC (1) i APLI (2).

Jornades conjuntes amb el GPD sobre
periodisme digital
El proper dissabte 5 d'abril se celebrarà a la casa
Elizalde (c. València, 302) una jornada de debat
sobre la situació dels periodistes digitals que tindrà
per lema "Periodistes digitals, precarietat a la xarxa.
La situació laboral i professional del periodista
digital: alternatives i propostes d'acció". La sessió
està organitzada conjuntament per l'SPC i pel Grup
de Periodistes Digitals (GPD) i constarà de dues
meses. La primera (a les 9 h del matí) tractarà la
situació professional dels periodistes que treballen a
la xarxa (perfil del periodista digital, accés a la
professió, accés a les fonts d'informació, qualitat de
la informació, regulació de la professió...). La segona
(a les 11.30 h) s'ocuparà de la situació laboral al
sector (fisonomia de les empreses, salaris i
contractació, convenis, drets d'autoria...).
La informació completa sobre la jornada es pot
trobar a la web del GPD
(www.periodistesdigitals.org) , on es poden consultar
els documents de treball que s'han preparat i
participar en l'enquesta elaborada per fer una
radiografia del sector. Les dues organitzacions que
convoquen la jornada tenen la voluntat de mantenir
la col·laboració mútua que comença amb aquest
acte.

TV3 vol traslladar el corresponsal basc
de Bilbao a Barcelona, o acomiadar-lo

El corresponsal de TV3 a Euskadi des de fa 19 anys,
Ricardo Abeijón, ha rebut una ordre de trasllat forçós
sense cap raó objectiva, que pretén portar-lo a
treballar a Sant Joan Despí. L'argument és que no
parla català i no apareix a les cròniques de la
corresponsalia, que firma la Montserrat Vila, la seva
dona, instal·lada a Bilbao des de fa 14 anys. Aquesta
carència no va ser obstacle perquè se li fes un
contracte indefinit de "corresponsal a Euskadi" l'any
1984, quan es va valorar el seu gran coneixement de
la realitat social i política basca, que ha estat
reconegut per representants polítics d'aquella
comunitat.
L'absurditat de voler-lo traslladar a Barcelona, on el
capd'informatius, Ramon Rovira, li ha dit per carta
que també se'l traduirà i se li posarà la veu als
reportatges (igual que ara es fa a Bilbao) fa pensar
que el seu objectiu, sembla que assumit fermament
pel director de TV3, Joan Oliver, i pel director
general de la CCRTV, Vicenç Villatoro -que va ser
company seu als inicis de TV3- és fer-lo fora de la
corresponsalia. Així es desprendria, almenys, d'una
recent trucada del cap de RRHH, Enric Malet,
insinuant-li que, encara que guanyi el judici que ha
plantejat (fet més que probable per l'absoluta
inanitat de les necessitats del trasllat), tindria molt
malament la seva continuïtat a TV3 i també de la
proposta de l’advocat d’evitar el judici a través d’un
“acord econòmic”.
La voluntat d'acomiadar-lo sense cap justificació pot
ser-hi, però la possibilitat legal de fer-ho és força
discutible, i la idea que aquesta agressió podria
passar sense resposta, especialment a la Redacció

d'informatius, és il·lusòria. El judici per la demanda
contra el trasllat, que té el suport de l'SPC i del
comitè d'empresa, està previst per a l'1 d'abril a
Bilbao.

L'SPC inicia els actes de celebració
del Xè aniversari
El Sindicat de Periodistes de Catalunya celebra
enguany el seu Xè aniversari, per la qual cosa tots els
actes que realitzi serviran per commemorar
l'esdeveniment. El primer és el que es durà a terme
el proper 5 d'abril sobre la situació dels periodistes
digitals i que està organitzat conjuntament amb el
Grup de Periodistes Digitals. El programa consta tant
d'actes de caràcter lúdic i festiu com de sessions de
debat sobre les qüestions més "candents" actualment
a la professió. Entre els primers hi ha el dinar que es
farà el dissabte 14 de juny en un lloc pendent de
confirmació, però que pretén ser una trobada entre
tots els qui, des del naixement del sindicat, han
treballat perquè ara sigui una de les organitzacions
representatives del sector.
Les sessions de caràcter més "seriós" tindran com a
temàtiques de debat els mitjans públics, el retrocés
en matèria de llibertat d'expressió i el dret a la
informació. Al mateix temps es pensen dur a terme
diversos actes descentralitzats per tal d'enfortir la
presència territorial de l'SPC. En la propera edició del
Fil Directe en el seu format de paper es donarà
àmplia informació sobre el programa d'activitats del
Xè aniversari de l'SPC.

La FeSP guanya les eleccions a El
Mundo i a Onda Cero - Màlaga
La candidatura del Sindicat de Periodistes de Madrid
(SPM) ha resultat la vencedora dels comicis celebrats
a mitjans d'aquest mes de març al diari El Mundo, on
va ser l'única llista que es va presentar i va obtenir,
per tant, les tretze places del nou comitè d'empresa.
D'un cens de 425 persones, van votar-ne 208 i,
d'aquestes, 190 (91,35 %) van donar suport a la llista
de l'SPM-FeSP. Hi va haver també 17 vots en blanc.
D'altra banda, la llista del Sindicat de Periodistes
d'Andalusia (SPA) va guanyar les eleccions celebrades
a Onda Cero de Màlaga on va obtenir l'única plaça de
delegat de personal en litigi.

La FeSP condemna el segrest de la
revista canària Cuadernos del Sureste
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha
condemnat el segrest de què va ser objecte el darrer
número de la revista canària Cuadernos del Sureste,
editada a Lanzarote, per ordre del jutjat de primera
instància i instrucció d'Arrecife. El magistrat va
atendre la petició formulada pel secretari de
l'Ajuntament d'aquesta ciutat a qui la revista atribuïa
en el reportatge "El secretario, el quinto poder",
diverses actuacions irregulars en l'exercici del seu
càrrec. Entre aquestes s'esmentava el fet de
compatibilitzar el seu càrrec públic amb la
representació professional de diverses construccions i
empreses immobiliàries.

Cuadernos del Sureste és una modesta publicació de
format llibre i d'una mitjana de 160 pàgines i que té
una periodicitat semestral. La seva tirada és de 700
exemplars. La FeSP entén que el segrest és "un nou
atac a la llibertat d'expressió que té el seu fonament,
un cop més, en alguns preceptes obsolets de la Llei
d'enjudiciament civil (LEC)". La interlocutòria va ser
decidida pel jutge sense donar audiència prèvia als
responsables de la revista. En el comunicat de la
FeSP es descriu aquesta actuació com "una greu
vulneració del dret constitucional a difondre
pensaments, idees i opinions, i també del dret de la
ciutadania a rebre informació veraç". El segrest de la
publicació és "un intent de fer callar una veu crítica
amb les actuacions d'un poder públic".
Els efectes perversos de la LEC ja els han patit
diverses publicacions i el cas més simptomàtic és el
de la revista càntabra La Realidad que, després de
veure's obligada a tancar per culpa de l'execució
d'una sentència d'un jutjat de primera instància, va
veure com la sanció econòmica imposada es
rebaixava considerablement. La resolució de
l'Audiència Provincial de Santander va arribar tard,
perquè La Realidad ja havia hagut de plegar. Per
aquestes qüestions, la FeSP demana als poders
públics i a les formacions polítiques que afrontin amb
la màxima urgència la reforma de la LEC per evitar
noves vulneracions a la llibertat d'expressió i al dret
de la ciutadania a ser informada. Hi ha més
informació a www.cuadernosdelsureste.com .

Premi FIP als drets humans

La Federació Internacional de Periodistes (FIP) ha
convocat el Premi Natali de Periodisme destinat a
reconèixer la tasca dels periodistes que hagin
publicat informacions sobre els drets humans en el
context d'un procés de desenvolupament. Aquest any
la FIP atorgarà un premi en cinc regions diferents:
Europa; Àfrica; el món àrab, Iran i Israel; Àsia i el
Pacífic; i Amèrica Llatina i el Carib. El guardó es
concedeix anualment a periodistes de premsa escrita
o en línia que treballin en mitjans de comunicació
locals de les cinc regions esmentades. Els treballs han
d'estar publicats entre l'1 de gener i el 31 de
desembre de 2002 i el termini de presentació de
candidatures es tancarà el proper 31 de maig. Els
formularis corresponents, com també informació més
detallada sobre el premi, es poden trobar a la pàgina
web de la FIP www.ifj.org .
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