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El tancament dels suplements Vivir en... no comportarà
acomiadaments a les delegacions de La Vanguardia de Tarragona
i Girona
La crisi viscuda a La Vanguardia arran del tancament dels
suplements Vivir en... de Tarragona i Girona es tanca amb
l'acord amb l'empresa que la mesura no comportarà pèrdua
de llocs de treball. Després d'intenses negociacions entre el
comitè d'empresa i els responsables del rotatiu, l'empresa
editora de La Vanguardia ha assumit els contractes
existents en aquestes dues delegacions -quatre a Tarragona
i dos a Girona- i que els col·laboradors -tant redactors com
fotògrafs- podran continuar treballant amb les mateixes
condicions amb què ho feien fins ara. «

Les propostes de l'SPC en el procés de reforma de l'Estatut de
Catalunya
El Sindicat de Periodistes de Catalunya està mantenint les
darreres setmanes entrevistes amb responsables polítics
dels diferents grups parlamentaris per tal de fer-los arribar
les seves propostes de cara al procés de reforma de l'Estatut
de Catalunya que s'ha endegat al Parlament. Les
aportacions del Sindicat van encaminades al fet que el nou
Estatut contempli de manera clara i rotunda el dret de la
ciutadania a rebre una informació plural, veraç i de qualitat
i a preveure els mecanismes perquè aquesta prerrogativa
sigui desenvolupada legislativament pels poders públics. Cal
recordar que aquesta iniciativa ja va ser endegada la
legislatura passada arran de l'acció conjunta impulsada
entre el Sindicat de Periodistes i el Col·legi de Periodistes
de Catalunya i que va quedar interrompuda per la
celebració dels comicis del mes de novembre de l'any
passat. La voluntat del Sindicat és, doncs, reactivar aquest
procés i potenciar-lo aprofitant els objectius més
ambiciosos que s'han marcat els grups parlamentaris
catalans amb la reforma de l'Estatut. «

Un jutge condemna La Vanguardia en matèria de drets d'autoria
Una sentència judicial ha reconegut el dret dels fotògrafs
de La Vanguardia a cobrar en concepte de drets d'autoria
per les imatges que es reprodueixen a l'edició digital del
rotatiu. Els treballadors van presentar una demanda per tal
que fossin reconeguts els seus drets en aquest àmbit

després que unes negociacions amb l'empresa que es van
allargar durant més de tres anys no suscitessin cap acord a
causa de la passivitat de l'empresa a l'hora de tractar la
qüestió. Segons informen el comitè d'empresa i el consell
professional en un comunicat conjunt de data 10 de
setembre -i que es pot consultar íntegre a la pàgina web del
sindicat www.sindicat.org- la resolució considera que
"Iniciativas Digital Media SL ha reproduït a la pàgina web
que explota i ha inclòs en la seva base de dades una sèrie
de fotografies realitzada pels actors sense autorització.
Aquesta inclusió suposa una vulneració dels drets
d'explotació dels actors". En conseqüència, el jutge
condemna a l'empresa responsable de l'edició de La
Vanguardia a Internet a pagar les factures presentades.
El jutge afirma que "la pàgina web de La Vanguardia és una
obra nova, diferent i independent del diari La Vanguardia" i
que "la transmissió en línia que efectua la demandada a
través de la seva pàgina web suposa un nou modus
d'explotació de l'obra que és la comunicació pública, una
modalitat d'explotació no cedida per la major part dels
actors per no ser necessària per a l'edició impresa, que
s'explota a través de la distribució". A la sentència es
destaca que La Vanguardia "no disposa de la cessió per part
dels actors per efectuar actes de reproducció o
comunicació pública a través d'Internet per a la qual cosa
no pot fer-ho per ella mateixa ni pot cedir-ho a una
tercera". «

Protesta dels fotògrafs i càmeres de Tarragona pel veto d'un
jutge
El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha expressat la seva
queixa pel fet que el jutge Rafael Albiac, magistrat
president de la Secció Segona de l'Audiència de Tarragona,
va impedir l'accés a la sala de vistes als càmeres i fotògrafs
en ocasió del judici que s'havia de fer amb relació a
l'assassinat de la metgessa Glòria Sanz. L'SPC considera que
aquesta decisió vulnera sentències del Tribunal
Constitucional que reafirmen la prevalència del dret a la
informació sobre el dret a la intimitat i també els acords
amb el Col·legi de Periodistes sobre la preeminència
d'aquest dret que han estat igualment subscrits amb el
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i el Consell de la
Informació de Catalunya (CIC). Diversos professionals de les
comarques tarragonines van presentar el 8 de setembre
passat davant el Jutjat d'instrucció número 3 de Tarragona
una demanda contra el magistrat Albiac per obstaculitzar la

seva tasca informativa. L'SPC ha mostrat el seu suport a
aquesta iniciativa. La mateixa situació es reproduirà en
motiu del judici que ben aviat ha de començar contra
l'acusat per la violació i la mort d'una menor succeïdes a
Salou fa uns mesos. «

Els firmants del conveni de premsa no diària es carreguen
l'antiguitat
L'Associació de Revistes d'Informació (ARI) i l'Associació
Espanyola d'Editorials de Publicacions Periòdiques (AEEPP)
han firmat amb Comissions Obreres, com a única formació
sindical signant, la renovació del Conveni de premsa no
diària. La modificació més notòria que aporta el nou text és
la supressió del plus d'antiguitat que queda congelat en les
seves quantitats actuals com a complement personal fix
sobre el qual només es podran aplicar els increments
vinculats a l'IPC. El conveni continua deixant fora de la seva
cobertura els col·laboradors, corresponsals i periodistes a la
peça, un col·lectiu que suposa aproximadament un 80% del
personal de redacció en aquest sector. La vigència de
l'acord és fins al 31 de desembre del 2007. «

Accions de l'SPC contra la precarietat als mitjans de comunicació
municipals
El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha iniciat una
campanya per lluitar contra la precarietat laboral i
professional en els mitjans de comunicació municipal.
Aquesta iniciativa és conseqüència d'una de les principals
conclusions que es desprenen dels actes que el Sindicat ha
realitzat en diferents punts de Catalunya. En tots ells, una
de les queixes més reiterades és l'extrema precarietat
laboral i professional que pateixen els periodistes que
treballen en aquests mitjans i que es tradueix en una
absència generalitzada de contractes laborals, salaris molt
baixos, un gran abús de la figura dels estudiants en
pràctiques i el que tot això comporta negativament en la
independència a l'hora de fer la feina.
Aquesta situació contrasta amb el suport que els diferents
partits donen a les propostes legislatives que els periodistes
defensen tant al Congrés de Diputats com al Parlament de
Catalunya. Sobta, doncs, que les mateixes formacions que
assumeixen uns principis quan es tracta d'impulsar reformes
legislatives de caràcter general no les apliquin quan es

tracta de governar en els municipis. El primer pas del
Sindicat ha estat entrevistar-se amb responsables de les
dues entitats municipalistes de Catalunya -l'Associació
Catalana de Municipis (ACM) i la Federació Catalana de
Municipis (FMC)- per tal de traslladar-los la preocupació en
aquesta línia i demanar-los una tasca de sensibilització
envers els ajuntaments. Una de les conclusions d'aquestes
trobades va ser que el Sindicat proposaria a les dues
entitats l'aprovació d'un document en el qual es
comprometrien a instar els ajuntaments a adoptar mesures
encaminades a acabar amb la precarietat laboral i
professional en els mitjans de comunicació municipal.
Aquest document ja ha estat lliurat a l'FMC i a l'AMC com
també a alguns responsables polítics amb els quals el
Sindicat, per aquesta i altres qüestions, s'ha entrevistat les
darreres setmanes. En el text que s'ha proposat a les
entitats municipalistes, que té per títol: Mitjans públics de
titularitat municipal, una aposta per la professionalitat i la
qualitat, es defensa que l'objectiu d'aquests mitjans "és
oferir a la ciutadania una informació veraç, plural,
independent i de qualitat". També es considera que la
direcció dels mitjans no pot recaure en la dels gabinets de
premsa o de comunicació dels ajuntaments. Segons el
document, els governs municipals hauran de vetllar perquè
les condicions laborals siguin les que corresponen a la tasca
desenvolupada i que s'haurà de constituir un òrgan
municipal amb funcions de consell de la Comunicació "amb
presència dels col·lectius socials i culturals més
representatius del municipi". «

La FeSP critica la televisió escombraria
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha
denunciat la televisió porqueria que prolifera a la majoria
de cadenes, especialment les de titularitat privada, i
afirma, en un comunicat elaborat després de la darrera
reunió de la Junta Executiva Federal celebrada el 26 de
setembre passat, que "ha arribat a un nivell de degradació
que supera tots els límits imaginables. La FeSP no pot
guardar silenci davant la difusió cada vegada més abundant
de programes porqueria -emesos fins i tot en horari infantilen els quals, invocant la llibertat d'expressió, es traspassen
totes les normes ètiques i professionals". Davant d'aquesta
situació, la FeSP ha fet una crida als professionals del
periodisme "perquè es neguin a participar en programes que
degraden la professió periodística i la societat mateixa". El
comunicat es pot consultar íntegrament a la web del

Sindicat (www.sindicat.org).
Com a conseqüència de tot això, la FeSP insta a la creació
d'un Consell de l'Audiovisual i a l'aprovació d'un Estatut del
Periodista Professional, iniciatives que només redundarien
en benefici de la ciutadania i del seu dret a una informació
de qualitat. Els sindicats de periodistes recorden al Govern
el seu compromís electoral de promoure un Estatut del
periodista professional i una Llei de drets laborals dels
periodistes. Aquesta reclamació ha tingut una
desafortunada resposta per part del president de
l'Associació de la Premsa de Madrid, Fernando González
Urbaneja, que, d'acord amb els interessos de la patronal, ha
criticat les iniciatives reguladores titllant-les d'amenaça a la
llibertat d'expressió. Encara ha anat més lluny i ha afirmat
que els responsables únics dels continguts són els editors,
infravalorant així el paper dels periodistes.
La FeSP rebutja totalment aquests arguments i considera
que confondre la regulació de la professió amb la retallada
de llibertats només és possible des de la defensa aferrissada
de la llibertat de les empreses per manipular segons la seva
conveniència els continguts dels informatius. Tampoc no es
pot considerar que demanar als periodistes que no
col·laborin amb aquesta mena de periodisme sigui
inadequat davant la significativa precarietat laboral que hi
ha al sector. Ningú no trobaria insòlit ni desproporcionat
que es fes una demanda similar si es comprovés que hi ha
metges que es dediquen a fer emmalaltir les persones o
mestres ocupats a maltractar alumnes i no admetríem la
causa de la precarietat laboral ni la renúncia a la
responsabilitat professional. Regular la professió
periodística no vol dir retallar llibertats sinó assegurar la
protecció del dret de la ciutadania a la informació i garantir
l'exercici independent del periodisme, que és l'única
fórmula per oferir informació veraç i plural als ciutadans.
Qui tem aquests propòsits? «

L'Estatut del periodista professional a punt d'entrar a discussió al
Congrés de Diputats
El grup d'Esquerra Verda va presentar al Congrés de
Diputats poc després de les darreres eleccions les iniciatives
legislatives per regular el sector. L'Estatut del periodista
professional i la Llei de drets laborals del periodista estan
ja en tramitació parlamentària pendent d'adjudicar data de
discussió, fet que podria succeir abans de final d'any. L'SPC
i el conjunt de sindicats de la FeSP estan impulsant diverses

iniciatives per aconseguir que els dos textos prosperin de
manera definitiva.
La legislatura passada, aquests dos textos van ser presentats
en dues ocasions, per part del PSOE i d'IU, però tots dos van
ser tombats per la majoria absoluta del PP. Ara, la nova
aritmètica parlamentària permet pensar que els textos
podran ser discutits pels grups polítics de la cambra. Tot i
això, l'SPC i la FeSP fan una crida als professionals de la
informació per reclamar i defensar aquestes propostes com
a principal alternativa per millorar i dignificar l'exercici de
la professió. L'SPC i la FeSP està mantenint entrevistes amb
diferents portaveus polítics instant-los a donar suport a la
regulació de la professió dirigida principalment a defensar
el dret a la informació de la ciutadania. «

Condemnen l'Agència Canària de Notícies per vulnerar el dret a la
llibertat d'expressió d'un exredactor en cap
Una jutgessa de Santa Cruz de Tenerife ha condemnat
l'Agència Canària de Notícies (ACN Press) per vulnerar el
dret a la llibertat d'expressió del seu exredactor en cap,
Ramon Pérez Almodóvar, i ha obligat l'empresa a retornar-li
les seves funcions després d'haver estat destituït mitjançant
una carta en la qual s'al·ludia a la "pèrdua de confiança per
part de la direcció de l'empresa". Aquesta pèrdua de
confiança es va produir després de la publicació per part de
l'exredactor en cap, el 9 de febrer d'aquest any, d'una nota
informativa sobre una polèmica política que havia estat
publicada en un diari digital de Tenerife. En el text judicial
es reconeixen també les pressions rebudes per ACN Press
per la feina feta pel periodista en els darrers anys per
desenvolupar "una tasca crítica amb els polítics i els poders
públics".
La Unió de Professionals de la Comunicació de Canàries
(UPCC-FeSP) es va personar en la demanda interposada per
Pérez Almodóvar, ja que n'és un dels seus afiliats. El
sindicat canari afirma que aquest tipus d'actuacions sobre
els professionals de la informació són molt freqüents en els
mitjans d'aquesta comunitat autònoma i lamenta que no hi
hagi més sentències d'aquest estil a l'arxipèlag. «

La Societat de Redactors de Le Figaro vota contra les consignes
del seu editor

La Societat de Redactors del diari francès Le Figaro ha
expressat la seva alarma per les declaracions fetes pel
propietari del rotatiu, l'empresari aeronàutic Serge
Dassault, que va demanar als periodistes que "anessin amb
compte" quan escriguin, sobretot si ho fan sobre contractes
que estan en negociació. Dassault, que va adquirir el rotatiu
la primavera passada, ha provocat un gran malestar en el si
de la redacció, com ho demostra el fet que en la votació
organitzada per decidir si es responien les consideracions de
l'empresari, va participar el 85% dels periodistes. D'aquests,
el 93% es va pronunciar a favor de protestar per les
declaracions de Dassault entre les quals hi ha l'afirmació
que "hi ha informacions que fan més mal que bé. El risc és
el de posar en perill interessos comercials o industrials del
nostre país".
Els periodistes de Le Figaro consideren que amb aquestes
paraules "s'ha qüestionat la seva independència i va en
contra de la legislació que regula l'exercici de la professió
periodística. En cap cas no es pot permetre que Le Figaro es
transformi en un diari militant". Dassault, al marge d'aquest
diari, controla també la revista L'Express i diversos rotatius
regionals, així com altres publicacions. «

Nova condemna judicial contra un periodista nord-americà per
negar-se a revelar les seves fonts
La periodista nord-americana Judith Miller, que treballa al
diari New York Times, ha estat condemnada a 18 mesos de
presó per negar-se a revelar les seves fonts en un
reportatge sobre una agent de la CIA. Miller no ha publicat
finalment cap article sobre aquest afer però el jutge
federal encarregat del cas ha resolt que la periodista entri a
la presó pel simple fet d'haver considerat tan sols la
publicació de la seva crònica, ja que havia efectuat diverses
entrevistes amb aquesta finalitat. El cas, conegut amb el
nom de cas Wilson Plame ha estat àmpliament referenciat
als mitjans de comunicació i destapa un cop més el
conflicte que hi ha als Estats Units quan els periodistes es
neguen a revelar les seves fonts, tot i que la doctrina del
Tribunal Suprem dels EUA reconeix la llibertat de premsa i
el secret professional que consagra la Primera esmena de la
Constitució nord-americana. Aquesta decisió judicial ha
estat criticada per diverses organitzacions professionals. El
discret lloc que ocupen els Estats Units en el baròmetre de
la llibertat d'informació que publica regularment Reporters
Sense Fronteres (RSF) està motivat gairebé exclusivament

per la manca de reconeixement d'alguns estaments judicials
al secret professional dels periodistes, un dels drets bàsics
en tota legislació democràtica. «

Indymedia és objecte d'un atac intolerable en democràcia
El Sindicat de Periodistes de Catalunya comparteix les
crítiques expressades per Reporters Sense Fronteres (RSF)
pel tancament de diverses webs d'Indymedia. El 7 d'octubre
passat, diversos servidors amb seu al Regne Unit van ser
embargats a instàncies de la policia federal nord-americana
FBI, ja que l'empresa que els allotjava és d'aquesta
nacionalitat. Indymedia és una xarxa alternativa
d'informació basada en la immediatesa i l'autogestió.
L'actuació de l'FBI va ser a petició de les autoritats italianes
i suïssa. Els servidors van ser retornats una setmana més
tard quan l'operació policial ja havia suscitat fortes
crítiques en molts sectors de la professió. Reporters Sense
Fronteres va condemnar el 12 d'octubre passat aquesta
actuació i va demanar la restitució immediata d'aquests
servidors. L'organització ha demanat al ministre d'Interior
britànic, David Blunkett, que doni explicacions sobre
aquesta actuació "que compromet la responsabilitat de les
autoritats britàniques ja que afecta un portal que opera en
el seu territori. El tancament d'espais d'Internet és una
mesura molt greu i cal aclarir els seus motius públicament".
Un altre dels suports que ha rebut Indymedia és el del
sindicat britànic de periodistes, la Unió Nacional de
Periodistes del Regne Unit, que ha anunciat una campanya
de suport legal i polític per a tots els periodistes la feina
dels quals s'hagi vist afectada per la incautació. El secretari
general d'aquesta organització considera que "endur-se un
servidor és tan greu com retirar l'antena d'una emissora de
ràdio. És del tot increïble que agents de seguretat
nord-americans puguin arribar a una oficina de Londres i
endur-se equipaments". La Federació Internacional de
Periodistes (FIP), a través del seu secretari general, Aidan
White, ha assegurat que "hem estat testimonis d'una
operació internacional intolerable i intrusiva contra una
xarxa especialitzada en periodisme independent. Tal com
ha estat feta, fa més olor d'intimidació a la investigació
periodística legítima que no pas d'agafada criminal". «

Revisió lingüística: Traduït (http://traduit.com)
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