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El PP es nega a regular la professió
El 5 de novembre passat, de manera lleugera i demostrant
una absoluta manca d'informació, el grup parlamentari
popular del Congrés de Diputats va rebutjar la proposta
presentada pel PSOE de promulgar un Estatut del Periodista
Professional i la regulació per llei dels seus drets laborals.
El grup de CiU al Congrés es va abstenir a la votació. El
diputat Jesús Manuel Pérez Corgos, que en aquesta ocasió
actuava de portaveu del grup majoritari de la cambra, va

manifestar que la professió periodística ja estava regulada i
que no creia que les empreses de comunicació vulneressin
la negociació col·lectiva. Insistint en aquesta línia, el
parlamentari popular va fer afirmacions com que "no calia
escalfar-se el cap perquè ja es disposava de la regulació
necessària", que "al nostre país es fa una informació de
qualitat i veraç" o que "no ens compliquem la vida amb uns
professionals protegits pel seu secret professional i la
clàusula de consciència".
A aquest ignot diputat, sens dubte, li mancava la més
mínima informació sobre el tema i hauria de saber que el
projecte s'inspira en les demandes de totes les
organitzacions de periodistes de l'Estat espanyol, el treball
de les quals, fruit d'un llarg debat, van donar lloc a un
projecte madurat i aprovat per la Convenció de Periodistes
celebrada a Valladolid el 1998 i ratificada dos anys més tard
a Tarragona. Igualment, el diputat Pérez Corgos ignora que
els exministres Javier Arenas, Manuel Pimentel i Juan Carlos
Aparicio han admès públicament l'existència d'aquesta
desregulació i es van comprometre a contribuir a superar-la.
Actuar davant una proposta legislativa amb una demostració
tan gran de lleugeresa evidencia una ofensiva falta de
respecte a les organitzacions de periodistes, al conjunt de
la professió, i posa el diputat en qüestió molt per sota dels
seus deures de responsabilitat. En aquests moments existeix
un segon projecte propiciat pel grup d'Izquierda Unida, en
aquest cas una Proposició de Llei, que va en el mateix
sentit. Les associacions sindicals i professionals que
integrem el Fòrum d'Organitzacions de Periodistes (FeSP,
Col·legi de Periodistes, CCOO, UGT i FAPE) esperem que el
PP aprofiti aquesta segona oportunitat per fer un estudi
seriós del problema i donar una solució al problema de la
desregulació laboral i professional de la feina del
periodista. «

Les candidatures prenen posició sobre la reforma dels mitjans
públics
Les principals candidatures a les eleccions al Parlament ja
s'han manifestat davant les propostes de reforma dels
mitjans públics de comunicació que s'han fet des del
Col·legi de periodistes i des del Sindicat. Tant en l'acte del
mes de setembre al Col·legi, com en les respostes a
l'enquesta de la revista Capçalera, com en les trobades que

l'SPC ha tingut amb quasi totes les candidatures -el PP no ha
respost a la invitació- s'ha dibuixat un panorama de partits
favorables als canvis per democratitzar els mitjans públics,
fent-los més independents, més professionals i més plurals,
i els que, amb més o menys dissimulació, continuen
defensant el sistema actual, que atorga als governs la
potestat de nomenar -i de destituir si no els plau prou- els
màxims directius dels ens o corporacions.
En el primer bloc es trobarien PSC-CpC, ICV-EUiA i ERC, i en
el segon, CiU i el PP. A nivell públic ha estat més notori el
compromís de Pasqual Maragall de garantir la
independència dels mitjans, assumint els continguts d'un
manifest d'un grup de professionals de la informació, i
també la presentació en roda de premsa per ICV-EUiA de les
seves propostes, que aportaven les novetats de defensar
que sigui el CAC qui nomeni el director general de la CCRTV
i que es creï un Consell Social de la Comunicació que
garanteixi més eficaçment l'aportació i el control a la
programació radiotelevisiva per part de les entitats socials
representatives. CiU, que en el seu programa electoral no
feia cap referència al sector audiovisual, ha expressat a
través del seu candidat que és el Govern qui ha de
continuar nomenant els directors generals, "ja que és qui en
té la responsabilitat".
Pel que fa al PP, no s'ha pronunciat públicament, però en el
seu programa no defensa cap reforma, tot i que Piqué ha
avançat a la revista Capçalera un possible pacte de futur
acordant un consens a quatre o vuit anys vista, quan els
partits no sàpiguen qui serà el guanyador al final d'aquests
terminis. ERC recull en el seu programa aspectes bàsics de
les propostes professionals, però incideix més en la
desconfiança respecte de les promeses de les candidatures
que més han proclamat que estan pel canvi, ja, als mitjans
públics. «

L'SPC s'oposa a la salvatge regulació a Antena3 TV
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) denuncia el
brutal acomiadament de què han estat objecte 16
treballadors d'Antena 3 TV a Barcelona, que sense cap
comunicació prèvia han hagut de saber, alguns d'ells quan
anaven a treballar avui, que ja no formen part de la
plantilla. En la mateixa situació estan unes 200 persones
més a nivell de tot l'Estat afectades per l'Expedient de
Regulació d'Ocupació que el 7 de novembre passat va

aprovar el ministre de Treball, Eduardo Zaplana. L'empresa
havia inclòs a l'expedient 254 treballadors i el ministeri l'ha
deixat en 215.
Es dóna el cas que a alguns afectats se'ls ha utilitzat durant
hores i, mentre des de Seguretat se'ls comunicava que "eren
a la llista" d'acomiadats, des de l'empresa se'ls encarregava
feina i s'ha esperat que l'acabessin per donar-los el
passaport. Cal recordar que després de l'estiu l'Informatiu
d'Antena 3 a Catalunya va passar dels 25 minuts habituals a
5, i ara en durava 15. És evident que, amb la reducció de
personal, serà difícil que mantingui la durada. I això quan
des de sectors poc reflexius es va saludar l'entrada a
l'empresa de Planeta, "una empresa de capital català",
pensant que repercutiria en un augment de la programació
en català. A la denúncia de la injustícia de l'expedient
d'ocupació, l'SPC vol afegir la crítica per la traïdoria en les
formes, en ple cap de setmana i en plena feina dels
companys, molts dels quals estaven seguint la campanya
electoral catalana.
La FeSP recorda que és el Govern qui atorga les llicències
de televisió privada i, atès que estem davant d'un cas de
mala gestió empresarial a resultes del qual el ministeri de
Treball accepta que vagin a l'atur més de 200 persones,
pregunta "per què no va intervenir quan Antena 3 TV va
començar a fer els contractes més milionaris i escandalosos
del món del periodisme?". Ara es pretén que aquesta
passivitat la paguin els treballadors de la cadena privada. La
FeSP també censura que el ministeri no hagi tingut en
compte els departaments de Treball de les comunitats
autònomes de Madrid, País Valencià i Andalusia que han
informat en contra de l'ERO.
Cridem també les forces polítiques i els candidats a prendre
nota de la dura realitat laboral i social, i a incloure en les
seves propostes mesures socials que controlin i regulin
l'arbitrarietat de la política dels màxims guanys, a costa del
benestar i de l'estabilitat dels treballadors. L'SPC i els
sindicats de la FeSP comparteixen amb els treballadors
d'Antena 3 TV el seu rebuig a l'ERO i els anima a continuar
endavant amb totes les accions de protesta que considerin
oportunes i a les quals donen el seu suport. «

L'SPC i la FeSP assisteixen al Fòrum Social Europeu de París
L'SPC ha enviat una delegació al II Fòrum Social Europeu,

que té lloc entre els dies 12 i 15 de novembre a les ciutats
de París i Saint-Denis (França). El fòrum europeu anterior,
celebrat a Florència, va tenir un gran èxit, amb més de
60.000 inscrits i gairebé un milió de persones durant la
manifestació de tancament. L'SPC i la FeSP hi assisteixen
com a resultat de la seva tasca amb els moviments socials i
de crítica contra la globalització neoliberal. Un dels eixos
de treball tractarà específicament temes com la
concentració de mitjans, la mercantilització de la
informació, el dret a la informació, el desenvolupament de
mitjans d'informació independents i/o alternatius o els
mitjans públics. Serà en aquest marc de treball on la nostra
delegació participarà més activament amb la intenció
d'estrènyer contactes amb altres organitzacions europees i
donar suport o impulsar campanyes conjuntes en favor del
dret a la informació de la ciutadania.
També se cercaran suports d'organitzacions internacionals
en la nostra lluita en favor de la dignitat de la professió i
denunciarem la situació de desregulació que pateix la
nostra professió a Espanya, un cas insòlit dins de la Unió
Europea. L'SPC viatja a París amb el convenciment que una
altra Europa és possible, amb uns altres mitjans de
comunicació. «

Enquesta sobre la conciliació de la vida laboral i familiar de les
dones periodistes
Si sou una dona periodista treballant a Catalunya, potser ja
heu rebut una enquesta de l'SPC demanant-vos que
l'omplíssiu i ens la féssiu arribar al més aviat possible. Es
tracta d'una iniciativa de la Secretaria de la Dona de l'SPC
en el marc d'un projecte que compta amb el suport de
l'Institut Català de la Dona, i que pretén fer una
"radiografia" de la situació en què es troben ara per ara les
dones periodistes per poder conciliar la seva vida privada
amb la professional. En aquest sentit, volem saber quines
facilitats o dificultats posen les empreses de comunicació
per afavorir o no aquesta harmonització i quines són les
necessitats reals i les mesures que demanen les dones
periodistes per tal d'equilibrar la seva vida en tots els
sentits.
Darrerament, tant des de les institucions governamentals
com des d'algunes grans empreses, s'han impulsat algunes
iniciatives interessants sobre aquest tema, però cal saber

com ens afecten o ens afavoreixen a les dones periodistes.
Són les que realment necessitem o en voldríem d'altres més
adients a les característiques de la nostra professió? S'aplica
realment la Llei de conciliació de la vida laboral i familiar
als nostres llocs de treball? És realment un impediment per
a la nostra professió formar una família? Amb aquest
projecte volem trobar una resposta a aquestes preguntes.
Per això us demanem que feu difusió de l'enquesta. Per
tant, si encara no hi heu tingut accés, us preguem que ens
la sol·liciteu a l'adreça electrònica del sindicat
(spc@sindicat.org), i us la farem arribar tot seguit. «

L'SPA obté un delegat a RNE-Sevilla
La candidatura del Sindicat de Periodistes d'Andalusia-FeSP
va obtenir un delegat a les eleccions sindicals celebrades a
RNE-Sevilla el 4 de novembre passat. Aquest delegat
s'afegeix als 7 de què ja disposen els diferents sindicats de
la FeSP en el conjunt d'RTVE a tot l'Estat. Aquests resultats
han permès que per primera vegada la FeSP obtingui
representació en aquesta delegació territorial d'RNE, que ja
compta també amb una nova secció sindical. Les eleccions
han atorgat també dos representants a APLI, i un per CCOO
i un altre per UGT. «

La FeSP planteja davant els degans de Comunicació la seva
proposta de regulació de les pràctiques dels estudiants
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) va intervenir
el 4 de novembre passat a la reunió de degans de les
facultats de Comunicació d'arreu de l'Estat celebrada a
Sevilla per plantejar davant l'assemblea la nostra proposta
de regulació de les pràctiques dels estudiants. La FeSP
considera que aquesta presència ha estat totalment positiva
perquè la Conferència de Degans ha assumit que la FeSP és
l'interlocutor principal per tractar aquesta qüestió en les
negociacions amb les empreses. Els portaveus de la FeSP
van explicar el paper dels sindicats de periodistes, tant en
el vessant laboral com en el professional, fent especial
incidència en la regulació de les pràctiques en el marc de
l'impuls que s'està donant a l'Estatut del Periodista
Professional, que té aquesta qüestió com un dels seus ítems
de legislació.

La intervenció de la FeSP va deixar clar que la Universitat i
els sindicats de periodistes poden coincidir en el camí, però
que és responsabilitat de la FeSP la batalla per evitar la
precarització en l'ocupació a partir de l'abús de la figura
dels estudiants en pràctiques. La Conferència de Degans no
ha adoptat cap resolució sobre el tema, però la presència
de la FeSP a la trobada ha servit perquè les facultats
coneguin de primera mà quina és la feina duta a terme en
aquest terreny. «

L'SPA condemna les amenaces d'una empresa a una periodista
que hi investiga irregularitats
El Sindicat de Periodistes d'Andalusia (SPA) "rebutja i
condemna enèrgicament les amenaces realitzades per
directius de l'empresa Quality Food contra la periodista de
Canal Sur, a Cadis, Paz Santana, després que la cadena
emetés un reportatge sobre les presumptes irregularitats
comeses per aquesta empresa en cursos de formació. Dos
dels directius de Quality Food, Manuel García Gallardo i
l'actual gerent del grup, Francisco Villareal, exregidor del
PP, juntament amb altres persones, van intimidar la
redactora de la cadena autonòmica, a la sortida d'un bar, al
qual havia acudit per buscar informació sobre l'empresa,
dedicada a l'elaboració de plats precuinats. Els directius van
advertir-la que havien gravat i filmat la conversa
mantinguda a l'interior del local.
L'SPA i el conjunt de sindicats de la FeSP, donen suport a la
companya amenaçada i demanen que l'empresa depuri les
responsabilitats que s'escaiguin. L'SPA considera que
aquesta és una de les maneres més grolleres d'atacar el dret
a la informació de la ciutadania i de coaccionar els
periodistes, i s'afegeix a totes les mostres de solidaritat que
ha rebut Paz Santana. «

L'ONU exclou RSF de la cimera sobre el dret a la informació del
mes de desembre
La Cimera Mundial sobre la Societat de la Informació (SMIS),
que s'ha de celebrar a Ginebra el proper mes de desembre,
ha vetat la presència de Reporters Sense Fronteres (RSF) a
conseqüència de la suspensió d'aquesta associació durant un
any de la Comissió de Drets Humans de l'ONU. Aquesta

suspensió va ser decidida a petició dels règims més
repressius de la llibertat de premsa per haver criticat que la
presidència de la comissió es posés en mans d'un
representant de Líbia.
RSF considera que "excloure de l'SMIS una associació de
defensa de la llibertat de premsa és un fet greu i de greus
conseqüències per part dels responsables de la cimera".
També es pregunta l'entitat "com a l'ONU li pot quedar
alguna credibilitat, avalant decisions que contravenen els
principis més elementals de llibertat d'expressió". L'SPC
s'afegeix a aquestes crítiques i mostra la seva perplexitat
perquè s'hagi exclòs RSF d'una cimera com la de Ginebra,
que ha de tractar justament sobre el respecte del dret a la
informació arreu del planeta. «
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