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La manca de voluntat negociadora i els incompliments reiterats
de l'empresa posen La Vanguardia a les portes d'una vaga el dia
de la boda real
Una dura, tensa i llarga negociació que va durar fins a la

matinada del dissabte 22 de maig entre el comitè d'empresa
de La Vanguardia i els responsables del rotatiu va facilitar
un acord que permetia desconvocar la vaga que l'assemblea
havia aprovat per al mateix dia 22, data del casament entre
l'hereu de la corona espanyola, el príncep Felip, i Letizia
Ortiz. La vaga havia estat convocada davant els reiterats
incompliments de compromisos diversos per part de
l'empresa i la manca de voluntat negociadora per solucionar
aquests i altres problemes existents. Les queixes i denúncies
afectaven tant l'àrea de redacció com la d'administració i
tallers. Finalment, davant la imminència de la vaga en un
dia tan assenyalat per a l'editor del diari, un acord treballat
intensament pel comitè i els assessors sindicals va permetre
posar el conflicte en vies de solució.
Els acords que l'empresa ha ignorat, a més a més, són els
que havia signat temps enrere davant les autoritats
laborals. Es tracta, entre altres coses, de la notificació amb
una antelació suficient del trasllat de la redacció des del
carrer Pelai a les noves instal·lacions de l'avinguda Diagonal
i de no afrontar la regularització de la situació laboral de la
plantilla contractant els falsos col·laboradors que estan
treballant pràcticament en totes les àrees de l'empresa. Per
aquesta raó, l'acord assolit es basa principalment a
augmentar la contractació laboral, tant a redacció com a
administració i a tallers. En total, l'empresa s'ha compromès
a fer, amb diferents modalitats, prop de trenta nous
contractes. «

L'SPC guanya les eleccions a COM-Ràdio
La candidatura del Sindicat de Periodistes de Catalunya
(SPC) ha guanyat les eleccions, celebrades el 13 de maig a
COM-Ràdio, amb el 54 % dels vots. Del total de 84 vots
vàlids, la llista de l'SPC n'ha obtingut 45, la de CCOO, 20, i
la d'UGT, 19. Aquests resultats donen tres representants del
sindicat al comitè d'empresa nou i un de cadascuna de les
altres dues formacions sindicals. L'SPC mostra la seva
satisfacció per aquests resultats i es compromet a continuar
lluitant -encara amb més força que mai- amb el conjunt
dels treballadors de la ràdio i amb les forces sindicals que hi
són presents per millorar la situació laboral i professional
de l'emissora. «

Couso, Parrado, Ortega: Periodistes, testimonis incòmodes. Taula
rodona organitzada per l'SPC per celebrar el 3 de maig

Un centenar de persones van assistir el 3 de maig passat a
l'acte organitzat per l'SPC amb motiu del Dia Mundial de la
Llibertat de Premsa i que va consistir en una taula rodona
que tenia com a tema Couso, Parrado, Ortega: Periodistes,
testimonis incòmodes. Com a ponents, van participar-hi
Carlos Benito (portaveu de la família Couso), Carlos
Hernández (excorresponsal d'Antena 3 TV a l'Iraq), Eduard
Sanjuán (periodista de TV3), Josep Lluís Asensio (president
d'ISO) i Enric Bastardes(secretari general de la Federació de
Sindicats de Periodistes-FeSP). La sessió es va desenvolupar
a l'Ateneu Barcelonès, entitat que va col·laborar en
l'organització de l'acte i en representació de la qual hi va
intervenir Ester Escudero (secretària de la Junta d'aquesta
entitat).
A l'acte es van posar de manifest un cop més les dificultats
dels professionals de la informació per poder traslladar a la
ciutadania allò que és noticiable, situació que encara és
més evident en casos de conflictes bèl·lics, ja que els
periodistes, de vegades, també esdevenen objectius
militars, d'alguna o de totes les parts enfrontades. Els
ponents també van denunciar les traves que es posen als
informadors per tal que amaguin a la societat la realitat
d'allò que succeeix a les guerres i les pressions dels governs
perquè els mitjans parlin només d'allò que interessa al
poder i amaguin allò que no els convé que la ciutadania
conegui.
El Sindicat de Periodistes de Catalunya commemora de
manera conjunta l'1 i el 3 de maig, perquè considera que la
precarietat laboral que hi ha al sector és un dels
instruments a través del qual es propaguen amb molta més
rapidesa i eficàcia la manipulació informativa, les pressions
i la distorsió de la realitat. Per això, l'SPC aprofita aquests
actes per reclamar mesures contra la precarietat laboral
que permetin que els periodistes puguin ser més
independents a l'hora d'elaborar les seves informacions. «

Ha mort Mintxa Gil, una de les fundadores del sindicat i membre
del Consell directiu de l'SPC
Diumenge, dia 2 de maig, el Sindicat de Periodistes de
Catalunya va haver de lamentar la desaparició de la
companya Mintxa Gil. Periodista de TVE a la redacció de
Sant Cugat, Mintxa era una de les fundadores del nostre
sindicat, va ser delegada de l'SPC al Congrés Constituent de
la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i era

membre del consell directiu de l'SPC. Des de la històrica
assemblea de Sant Cugat, el febrer de 1993, data en què va
néixer l'embrió de la nostra organització, Mintxa va ser un
dels membres incombustibles del sindicat, present a totes
les nostres activitats i impulsora incansable de les nostres
reivindicacions.
Tot això era gairebé una conseqüència de l'essència de
Mintxa Gil, un ésser humà sensible a la defensa dels drets
humans, que sentia passió per la justícia i que durant tota
la seva vida mai no va deixar de lluitar per aquests valors.
Els que vam tenir la sort de gaudir de la seva proximitat no
vam poder si no estimar-la i gaudir tant del seu gest amable
com de les seves reflexions oportunes.
Pocs dies després, el 8 de maig, també ens va deixar el
periodista Daniel Capella, que també havia participat en el
procés inicial del sindicat, del qual va ser membre mentre
va treballar a Ràdio Nacional d'Espanya i Catalunya. Daniel
Capella va col·laborar decididament amb l'SPC en la seva
acció sindical en aquesta empresa.
El sindicat vol tenir un record per a tots i expressar el seu
dol pel sobtat traspàs als familiars, amics i companys de la
Mintxa i del Daniel. «

La UAB exclou l'estiu com a període de pràctiques, a partir del
curs que ve
La Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona ha comunicat recentment a les
empreses amb les quals manté convenis de pràctiques que,
a partir del curs que ve, el període de vacances d'estiu en
queda exclòs i que passen a ser de quatre mesos, en lloc
dels sis que es feia fins ara. La decisió de la UAB, que
respon a l'acord de l'Assemblea de Degans del mes de juny
de 2003, no ha agradat gaire a determinades empreses.
Des de l'SPC esperem que la resta de facultats que van
subscriure aquest acord segueixin l'exemple de la UAB, tot i
que continuarem exigint que el compromís de les facultats
vagi més enllà i posi limitacions al nombre d'estudiants en
pràctiques que inunden algunes redaccions, que no
permetin que cobreixin horaris de nit o de matinada, que
els tutors no siguin els mateixos caps de la secció a la qual
van a parar els estudiants, que sigui obligatòria la
rotativitat per diferents seccions (per una formació més
integral I perquè no ocupin llocs de treball estructurals) o
que la feina de l'estudiant no es difongui de manera

sistemàtica (la qual cosa equival a substituir un redactor). «

Un gran avenç en la desaparició dels blocs electorals a la CCRTV
Per segona vegada, i per la pressió dels professionals de la
informació de TVC i Catalunya Ràdio, el consell
d'administració de la CCRTV ha aprovat uns criteris sobre la
cobertura d'un procés electoral, que reformen, aquest cop
més substancialment, o eliminen, segons com s'interpreti,
el sistema de blocs electorals dins dels informatius diaris.
L'acord vol compatibilitzar els "criteris professionals" dels
informadors amb una "presència ordenada i raonablement
ponderada de totes les forces polítiques", per garantir el
pluralisme. I proposa no marcar un temps global prefixat de
les informacions dels actes electorals de cada formació
política, ni imposar un ordre predeterminat, sinó aplicar
criteris d'interès informatiu. Hi haurà, tanmateix, un
còmput global de la campanya des del Consell
d'Administració, segons els resultats de les europees
anteriors i de les tres últimes eleccions, i que obligarà a
respectar un ordre de major a menor, en funció dels vots
obtinguts anteriorment, segons uns barems que van d'1 punt
per al partit més petit fins a 2,5 punts per al més gran (fins
ara la distància era més alta). Sobre el senyal preparat de
televisió que han ofert alguns partits, només es podrà optar
a utilitzar-lo si no es prohibeix l'entrada de les càmeres de
TV3 a un acte. «

Diversos membres de l'SPC han aportat comunicacions per al
Diàleg sobre Informació. Poder i ètica al segle XXI
Diversos membres de l'SPC han aportat comunicacions per al
diàleg sobre Informació. Poder i ètica al segle XXI, que s'ha
celebrat dins dels actes inclosos al Fòrum de les Cultures,
del 19 al 21 de maig passats. Els documents que s'hi ha
presentat han estat a títol individual, però recullen
l'actuació que el sindicat desenvolupa en els diversos àmbits
en què és present. Així, s'han incorporat als debats les
propostes de l'SPC en aspectes tant importants per al
desenvolupament de la pràctica del periodisme com ara la
regulació legal de la professió, els drets laborals dels
treballadors de la informació, la situació de la dona a les
empreses de comunicació, o la regulació dels mitjans
públics. Igualment, els companys d'Andalusia que l'any
passat, durant la guerra d'Iraq, van impulsar en una ràdio
local de Granada una programació durant els 24 hores del

dia d'informació sobre sobre el conflicte i les mobilitzacions
ciutadanes arreu del món en contra de l'agressió bèl·lica
van explicar els resultats de la seva experiència. «

Onda Cero vol fer fora més d'un centenar de treballadors
El referèndum celebrat els dies 14 i 17 de maig passats a
Onda Cero, sobre l'Expedient de Regulació d'Ocupació
(ERO), va validar el preacord al qual havien arribat el
comitè d'empresa i els responsables de la cadena. Un 75 %
dels participants van votar que sí. La votació ha posat un
punt final -a l'espera que es coneguin les persones afectades
per la mesura- a un llarg procés provocat per la mala gestió
de l'empresa i que, un cop més, pagaran aquells que menys
culpa tenen de la ineficiència dels gestors, és a dir, els
treballadors. La reestructuració de plantilla afectarà 114
persones, 73 de les quals estan adscrites a la redacció
central de Madrid. L'acord preveu unes indemnitzacions per
trams, en funció dels sous. Així, els afectats amb un sou
inferior a 20.000 euros anuals tindran una compensació de
60 dies per any treballat. Si el sou se situa entre els 20.000 i
25.000 euros, la compensació serà de 50 dies per any
treballat. Si se situa entre els 25.000 i 30.000 euros anuals,
la indemnització serà de 40 dies per any treballat i si és de
més de 30.000 euros, 30 dies per any treballat. En qualsevol
cas, es garanteix una quantitat mínima de 7.500 euros.
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) mostra la
seva solidaritat amb els treballadors d'Onda Cero i denuncia
la irresponsabilitat d'uns directius -tant els actuals com els
anteriors- que, per incapacitat o per posar els seus
interessos personals davant dels col·lectius, han posat la
cadena en una situació difícil. La crisi provocada pel laude
arbitral, en relació amb el conflicte provocat pel litigi entre
Onda Cero i l'empresari Blas Herrero, propietari de Radio
Blanca, no és la causa de la situació que s'està vivint, sinó
que és una conseqüència més de la mala gestió d'anys i
anys. Sense el laude, Onda Cero estaria en una situació
gairebé idèntica. La FeSP i els sindicats professionals que en
formen part exigeixen als directius de l'empresa que, a
més, no utilitzin aquest procés per impulsar una caça de
bruixes. El grup Planeta, propietària de la cadena a través
d'Antena 3 TV, va utilitzar a la cadena televisiva l'ERO que
el Govern del PP els va regalar ara fa mig per incloure a la
llista de baixes els professionals més compromesos amb una
informació plural i veraç, al servei del dret a la informació
de la ciutadania, i que havien criticat les pràctiques
manipuladores de l'empresa.

La FeSP reclama, per tant, que Onda Cero aprofiti el gest
de bona voluntat fet pels treballadors i que impulsi un
estatut de redacció que permeti que la competitivitat de la
cadena es basi en la qualitat de la informació i en la
independència professional i no en les reestructuracions de
personal mesquines, a les quals sembla que s'ha aficionat el
grup Planeta. «

L'SPIB reelegeix Andreu Manresa com a secretari general en el II
Congrés
Dissabte 8 de maig, el Sindicat de Periodistes de les Illes
Balears (SPIB) va celebrar el seu II Congrés, quatre anys
després de la seva fundació. Andreu Manresa va ser reelegit
com a secretari general, amb 85 vots a favor i dos de nuls,
d'una junta executiva ampliada fins a vint membres, que
inclou companys i companyes que treballen a mitjans
diversos.
En l'informe de gestió de l'SPIB es va explicar que el sindicat
ja ha superat la xifra dels 300 afiliats, una dada molt
important, si es té en compte el nombre total de
professionals que hi ha a les Illes. El propòsit d'aquest
mandat nou és augmentar-ne la representativitat, malgrat
els èxits obtinguts a bona part dels mitjans balears, i fer un
esforç més gran en la constitució de seccions sindicals a les
empreses. Manresa, en la seva intervenció final, va
proposar la creació d'una plataforma ciutadana, a la qual ha
convidat, perquè s'hi sumin, partits, sindicats i associacions
ciutadanes, a favor d'una televisió democràtica i catalana,
en contra del projecte de televisió autonòmica defensat des
del govern balear i que inclou l'absència d'una redacció. Els
temes del model de mitjans públics i de la precarietat
laboral varen ocupar gran part dels debats del Congrés, en
el qual van participar representants de les televisions
autonòmiques del País Valencià, Andalusia i Catalunya.
També va assistir-hi, com a membre del CAC, Joan Manel
Tresserras, que va explicar el funcionament d'aquest òrgan
regulador de l'audiovisual. Al plenari final, el Congrés va
ratificar la vinculació de l'SPIB als projectes de Llei del
Fòrum d'Organitzacions de Periodistes (FOP), per a un
estatut del periodista professional i per a la regulació
laboral del periodista professional, i també al document de
la FeSP sobre un model democràtic de mitjans públics. El
secretari general de la FesP, Enric Bastardes, va participar
als debats del Congrés com a representant del conjunt dels
sindicats de periodistes de l'Estat espanyol. «

El grup d'Esquerra Verda al Congrés de Diputats torna a presentar
l'Estatut del Periodista Professional a tràmit parlamentari
Amb l'obertura del nou període de sessions al Congrés de
Diputats, el Grup Parlamentari d'Esquerra Verda (IU-ICV) ha
tornat a presentar a la mesa de la cambra les seves
propostes de llei d'Estatut del Periodista Professional i de
Regulació dels Drets Laborals dels periodistes. Com es
recordarà, al final de la legislatura anterior, el mateix grup
havia presentat aquests dos projectes de llei, que van ser
rebutjats per la majoria absoluta del PP i l'abstenció de
CiU. Els dos projectes transcriuen gairebé transcriuen
totalment els termes de les propostes elaborades pel Fòrum
d'Organitzacions de Periodistes, del qual l'SPC és fundador i
en què participa la FeSP.
El grup parlamentari socialista també té en el seu programa
les dues iniciatives legislatives per a la regulació del sector i
el president, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha compromès
amb la Federació de Sindicats de Periodistes per
impulsar-les. En qualsevol cas, la formulació d'Esquerra
Verda arriba en un moment oportú, ja que davant de la
modificació del panorama polític i la possibilitat d'avançar
en les dues regulacions, els directius d'alguns mitjans i
d'alguna associació professional de periodistes han
començat a moure les seves peces, com a mínim, per
endarrerir el procés parlamentari d'aquestes lleis o
desvirtuar el seu contingut. «

Reporters Sense Fronteres denuncia que al llarg de 2004 han mort
dotze periodistes a l'Iraq
Reporters Sense Fronteres (RSF) ha denunciat que, amb la
mort del periodista polonès Waldemar Miewiczz i la de
l'algerià Mounir Boumrane, des de començaments d'any, han
mort a l'Iraq dotze periodistes o col·laboradors seus. Des de
l'inici de la guerra, el nombre de total de víctimes entre els
treballadors de la informació s'eleva com a mínim a 25, ja
que la desaparició d'algun informador sense que se n'hagi
sabut res més no permet confirmar que aquesta xifra sigui
superior. Aquestes dades han estat aportades per RSF amb
ocasió del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. Al llarg de
l'any passat, segons l'informe d'aquesta ONG, van ser
assassinats 42 periodistes, hi va haver 766 detinguts, 1.460
persones agredides o amenaçades i 501 mitjans censurats.
El document es pot consultar a la web de Reporters Sense

Fronteres (www.rsf.org).
Pel que fa a aquest any, a la web de RSF, també es pot
consultar el Baròmetre de la llibertat de premsa 2004. En
aquest informe, s'afirma que aquest any ja han mort 13
periodistes i 6 col·laboradors de mitjans de comunicació, se
n'ha detingut 431, se n'ha agredit o amenaçat 366 i s'ha
censurat 178 mitjans. Hi ha 133 periodistes empresonats a
22 països, entre els quals destaquen Cuba, amb 29, la Xina,
amb 27, Eritrea, amb 14, l'Iran, amb 12, i Birmània, amb
11. També recull l'empresonament de 73 ciberdissidents, 61
dels quals a la Xina, per transmetre informació a través
d'Internet. «
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