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La FeSP recorda a l'Associació de la Premsa de Madrid els seus
compromisos a favor de la regulació de la professió

L'Associació de la Premsa de Madrid (APM) va sorprendre el
conjunt de la professió periodística i de les organitzacions
professionals amb la seva decisió de no donar suport als
projectes de regulació legislativa de la professió que s'han
impulsat i que estan actualment en tràmit al Congrés de
Diputats. La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)
titlla aquesta resolució d'"unilateral" i que "contradiu el
sentiment generalitzat de la professió i sembla que
desconeix els antecedents i les raons que han motivat
l'impuls d'aquests projectes". La FeSP considera que el fet
que l'APM es manifesti ara en aquest sentit en un moment
en què aquestes propostes comencen a canalitzar-se
"demostra, com a mínim, manca de serietat". Fer-ho públic
sense haver tingut cap contacte previ amb la resta
d'organitzacions amb les quals s'ha compartit aquesta tasca
"és una greu falta de desconsideració envers el conjunt de
la professió" per part de l'entitat que presideix Fernando
González Urbaneja.
La FeSP considera igualment que pronunciar-se d'aquesta
manera en aquests moments suposa introduir un element
que pot induir l'opinió pública o els legisladors a pensar en
la desunió dels periodistes o, encara pitjor, en una
improvisació, que, en cas que existeixi, només és atribuïble
a l'actual junta de l'APM. Des dels sindicats professionals
trobem que és molt sospitosa la coincidència entre el
pronunciament de l'entitat que presideix González Urbaneja
i la que han fet directors de publicacions amb les quals
l'APM vol establir, simplement, acords de bones intencions,
una ingenuïtat que "ens és difícilment comprensible quan
estem davant d'una patronal que fa anys que fuig de la
negociació i que encara avui es nega a admetre que
col·laboradors i corresponsals -l'eix de la precarietatestiguin inclosos als convenis". A la web del Sindicat es pot
consultar el punt de vista de la FeSP tractat més
àmpliament. «

Les organitzacions de Periodistes donen suport a les iniciatives
legislatives per regular la professió que estan en tràmit al
Parlament espanyol
Les associacions que formen part del Fòrum
d'Organitzacions de Periodistes (FOP) han ratificat el seu
suport a les iniciatives legislatives que han impulsat per
regular la professió i que en aquests moments estan en
tràmit parlamentari al Congrés de Diputats. Aquestes
entitats (Federació de Sindicats de Periodistes, CCOO, UGT,

Col·legi de Periodistes de Catalunya i la FAPE) van expressar
la necessitat d'impulsar aquestes reformes a la reunió
mantinguda a Barcelona el 14 de juliol passat. En aquest
sentit, el FOP insisteix "en la necessitat d'avançar en el
desenvolupament constitucional dels drets i els deures dels
periodistes, la qual cosa s'hauria de traduir en la regulació
de l'exercici professional". A la web del sindicat es pot
consultar el text íntegre d'aquest comunicat. «

La CCRTV torna a convertir-se en el camp de batalla de les
disputes polítiques
Les disputes polítiques viscudes les darreres setmanes i que
han tingut la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) i les emissores de la Generalitat com a argument
de polèmica demostren, un cop més, la urgent necessitat
d'afrontar la reforma de la Llei de la CCRTV. L'SPC ho ha
estat advertint des que es va constituir el nou Govern
tripartit: la nova llei no podia trigar perquè, si ho feia, es
reproduiria la picabaralla govern-oposició basada en el
model pervers segons el qual la radiotelevisió pública la
controla qui governa. El que s'ha viscut, doncs,
darrerament, ens dóna plenament la raó i sembla que hi
hagi qui prefereixi el manteniment d'aquest escenari que
ara els permet una tasca d'erosió de l'actual govern.
De la mateixa manera, els integrants del pacte tripartit no
s'haurien de limitar a pensar que perquè ja han anunciat un
canvi de model, aquest ja s'ha produït i la CCRTV s'ha
convertit en una mena de BBC. El més urgent és impulsar
d'una manera decidida i definitiva les reformes promeses en
els seus programes electorals i en el pacte de govern, com a
única alternativa per posar fi a aquesta dinàmica perversa
que ara s'ha tornat a fer palesa. A la pàgina web del
Sindicat es pot consultar el comunicat íntegre emès sobre
aquesta qüestió. «

El Sindicat de Periodistes de Catalunya compleix 11 anys
El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha complert onze
anys de lluita pels drets laborals i professionals dels
informadors. L'SPC es va crear el 19 i 20 de juny de 1993, en
un Congrés Constituent celebrat al centre civic de les
Cotxeres de Sants. Des d'aquella data, el Sindicat ha assolit
una situació preponderant a la majoria de redaccions de
Catalunya i ha impulsat i promogut l'aparició de sindicats de

periodistes en altres comunitats autònomes, així com la
Federació que els agrupa a tots ells. Tal com vam fer l'any
passat, el Sindicat organitzarà una festa per celebrar aquest
esdeveniment que es durà a terme el proper mes de
novembre. «

L'SPC present a la II Escola d'Estiu d'ATTAC-Catalunya
Susan George, vicepresidenta d'ATTAC-França, va inaugurar
el 28 de juny passat la 2a Escola d'Estiu que organitza
ATTAC-Catalunya amb l'objectiu de "reflexionar sobre els
principals problemes que ens afecten: augment de la
precarietat i de la pobresa, de la destrucció
mediambiental, de la violència i la disminució de la
democràcia", explica un portaveu de l'entitat. Una altra de
les fites és "arribar a ser ciutadans ben informats,
conscients dels nostres drets i dels nostres deures, per
decidir en totes aquelles qüestions que ens pertoquen com
a persones". El Sindicat de Periodistes de Catalunya va
participar a la cita d'enguany en un debat en el qual va
intervenir com a ponent el secretari general de la FeSP,
Enric Bastardes, i que es va centrar en la situació dels
mitjans de comunicació quant al respecte al dret que la
ciutadania té de rebre una informació plural, veraç,
independent i de qualitat. «

Els periodistes de l'Ebre planten la consellera de Salut que va
arribar quasi una hora i mitja tard a una roda de premsa
Els periodistes de l'Ebre van plantar la consellera de Salut,
Marina Geli, que va arribar quasi una hora i mitja tard a una
roda de premsa que el departament havia convocat a
l'Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa. Geli, dins de la
campanya impulsada per la conselleria per combatre el
tabaquisme, havia de visitar el centre sanitari tortosí i, a
aquest efecte, va citar els mitjans de comunicació de la
zona per parlar amb ells sobre aquesta qüestió. El retard de
la consellera va motivar la indignació dels professionals de
la informació que van optar per abandonar el recinte.
Aquesta decisió va motivar una polèmica entre les
autoritats territorials de Salut i els professionals, ja que el
delegat a l'Ebre d'aquest departament, Ismael Roldán, va
acusar els periodistes "de falta de respecte a la ciutadania".
En una nota conjunta del Sindicat de Periodistes de
Catalunya i l'Associació de Comunicadors de la Regió de

l'Ebre (ACRE), els periodistes de l'Ebre afirmen que "no
tolerarem ni ara ni mai cap ingerència en el nostre treball
professional, ni admetrem cap declaració pública que
devaluï la dignitat de cap periodista de les Terres de l'Ebre
com a persona i com a professional". La nota continua
recordant que, davant l'acusació feta per Roldán, "nosaltres
també som ciutadans que també mereixem respecte.
Estàvem treballant i, igual que la consellera, també tenim
la nostra agenda i la nostra vida privada". «

El II Congrés de l'SPA reclama el reconeixement dels drets
laborals i professionals dels treballadors de la comunicació
Una de les resolucions del II Congrés del Sindicat de
Periodistes d'Andalusia (SPA), celebrat a Granada el 19 de
juny passat, va ser instar els empresaris de mitjans de
comunicació a reconèixer els drets laborals dels seus
treballadors en situació irregular, i també els seus drets
professionals, a través d'estatuts de redacció i de comitès
professionals. Els assistents al Congrés van mostrar
igualment la seva preocupació per la situació dels mitjans
públics i per les pràctiques dels estudiants a les empreses.
El plenari del Congrés va reelegir Lola Fernández Palenzuela
com a secretaria general de l'SPA, en una junta executiva
formada per un total de nou persones. A la pàgina web de la
Federació de Sindicats de Periodistes (www.fesp.org) hi ha
informació més àmplia sobre aquest Congrés. «

La Unió de Professionals de la Comunicació de Canàries guanya
les seves primeres eleccions sindicals
La Unió de Professionals de la Comunicació de Canàries
(UPCC), en les eleccions sindicals celebrades el 26 de juny
passat al diari La Opinión, de Tenerife, va assolir els seus
primers membres de comitès d'empresa. La candidatura
presentada per la UPCC va obtenir el suport del 90% dels
vots emesos, amb un 70% de participació dels treballadors
del rotatiu. Aquests comicis van coincidir amb les
celebracions pel primer aniversari del sindicat canari,
constituït el mes de juny de l'any passat i al qual ja s'han
afiliat prop de 200 professionals d'aquesta comunitat. «

El Sindicat de Periodistes d'Andalusia guanya les eleccions al diari
La Opinión

La candidatura presentada pel Sindicat de Periodistes
d'Andalusia (SPA) a les eleccions del diari La Opinión de
Granada va ser la més votada en els comicis celebrats l'1 de
juliol passat. L'SPA va obtenir 28 vots per 17 la llista d'UGT,
sobre un cens de 62 treballadors. Aquests resultats
configuren un comitè d'empresa amb tres membres de l'SPA
i dos d'UGT. Aquest diari, com el que porta el mateix nom
però que s'edita a Tenerife i del qual informàvem en la
notícia anterior que l'UPCC hi havia guanyat les eleccions
sindicals, formen part del grup Prensa Ibérica, més conegut
com a grup Moll. D'aquesta manera els sindicats de la FeSP
tenen una presència majoritària en aquest holding de
premsa, ja que a aquests dos comitès cal afegir la
representació que el Sindicat de Periodistes de les Illes
Balears (SPIB) ostenta al Diari de Mallorca, empresa matriu
del grup. A Catalunya, Prensa Ibérica hi té el Diari de
Girona. «

El Sindicat de Periodistes de Galícia comença a caminar
Prop de cinquanta periodistes gallecs donen suport a la
creació d'un sindicat professional en adherir-se al procés
constituent que es va posar en marxa el 5 de juny passat a
Santiago de Compostel·la. Aquesta decisió va ser presa en
el marc d'una Jornada organitzada pel Colexio Profesional
de Xornalistas de Galicia (CPXG) sobre Precarietat i
desinformació, en col·laboració amb la Federació de
Sindicats de Periodistes (FeSP). En els debats, en els quals
van participar una setantena de treballadors de mitjans de
comunicació gallecs, va quedar palesa la situació de
precarietat laboral i professional que hi ha al sector a
Galícia, però que no és gaire diferent de la que es pateix en
altres indrets de l'Estat espanyol.
Entre els promotors del nou sindicat professional de
periodistes es va escollir la comissió gestora que dirigirà el
procés constituent que és previst que culmini el proper mes
d'octubre. La FeSP està formada actualment per sis
organitzacions que agrupen els professionals de la
informació de Catalunya, Madrid, Andalusia, Illes Balears,
La Rioja i Canàries. Aquest darrer va celebrar el mes de
juny passat el seu primer aniversari. El Colexio dóna ple
suport a la iniciativa de creació d'un Sindicat a Galícia en la
qual, de moment, participen professionals de Santiago, Vigo
i La Corunya. «

El ministre de Defensa avala la necessitat de promulgar lleis que
garanteixin la independència dels periodistes
El ministre de Defensa, José Bono, ha defensat la necessitat
de comptar amb lleis que garanteixin l'autonomia de
polítics i periodistes després d'assegurar que un alcalde no
és autònom si el partit li dicta què ha de fer en el seu
ajuntament i que l'autonomia d'un periodista "exigeix un sou
digne". Bono va fer aquesta intervenció a Estepona (Màlaga)
en el decurs de la seva intervenció en el curs d'estiu
Periodisme i poder polític: una convivència difícil però
necessària. El ministre, segons informa El Semanal Digital,
va preguntar que "com poden ser independents periodistes
amb contractes escombraria de tres mesos als quals paguen
tres duros i a la primera de canvi els despatxen si no diuen
allò que li agrada que es digui a qui li paga el salari o a qui
li va firmar el contracte de misèria?". Bono va afegir que
"l'autonomia dels periodistes exigeix un sou digne, en cas
contrari, el que hi ha és servitud". L'expresident de
Castella-La Manxa va animar a les organitzacions de
periodistes a vincular la permanència a la feina "amb
l'autonomia i la dignitat de l'exercici periodístic".
Bono va fer la comparació amb la judicatura dient que, "si
es demana que els jutges estiguin ben pagats perquè ningú
no tingui la temptació de subornar-los, no haurien d'estar
també ben remunerats els periodistes?", suggerint com a
alternativa lleis com les que ja hi ha a altres països i que les
organitzacions de periodistes han plantejat en diverses
ocasions i que ara estan en tràmit al Congrés dels Diputats.
Una darrera consideració que el ministre va plantejar és
que cal modificar algunes lleis i "que no sigui la relació de
periodistes i polítics de la qual podem treure suc l'endemà
perquè la premsa trasllada el que el polític complaent ha
aconseguit colar a un amic periodista". La necessitat
d'impulsar la regulació legislativa de la tasca dels
informadors també ha estat defensada per altres membres
del Govern, entre els quals hi ha el mateix president, José
Luis Rodríguez Zapatero, o la vicepresidenta, María Teresa
Fernández de la Vega. De fet, al Congrés ja s'han presentat
iniciatives parlamentàries amb aquesta finalitat que
recullen les aspiracions dels professionals de la informació i
que després de l'estiu podrien començar a discutir-se. «
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