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El Congrés de la FeSP reelegeix Enric Bastardes com a secretari
general
Enric Bastardes (SPC) ha estat reelegit secretari general de
la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) en el I
Congrés que l'organització va celebrar el 28 de maig passat

a Madrid. També va ser reeelegida Elisa García (SPM), com a
vicesecretària general. La resta de components de la Junta
Executiva de la FeSP són nomenats per cada sindicat
membre de la Federació, en un nombre proporcional a la
seva afiliació. Actualment, formen part de la FeSP els
sindicats de periodistes d'Andalusia, Balears, Canàries,
Catalunya, Galícia, La Rioja i Madrid. Fa quatre anys, en el
naixement de la FeSP, hi havia cinc sindicats (Canàries i
Galícia són els que s'hi han incorporat en aquest període).
En aquells moments, aplegava globalment poc més de 1.000
periodistes afiliats i ara ja supera els 2.200.
El Congrés de la FeSP va aprovar una resolució per la qual
s'insta el Congrés dels Diputats a aprovar un Estatut del
Periodista Professional (EPP), en la línia dels compromisos
electorals del partit majoritari a la cambra espanyola i
també d'altres grups polítics. La FeSP ha reiterat la seva
exigència per tal que els professionals de la informació
gaudeixin de les condicions necessàries per poder
desenvolupar la seva tasca de manera que puguin garantir el
dret a la informació de la ciutadania, dret que està
reconegut a l'article 20 de la Constitució. S'ha recordat que
l'EPP, si no va acompanyat d'una Llei de drets laborals dels
periodistes, serà un instrument que quedarà coix.
Els membres de la FeSP també han implantat diverses
mesures per potenciar una acció sindical coordinada entre
tots els sindicats de periodistes. Els delegats que han
participat al Congrés han decidit que la FeSP impulsi
accions per acabar amb l'abús generalitzat en què s'han
convertit les pràctiques dels estudiants als mitjans de
comunicació, en molts dels quals són utilitzats com a mà
d'obra, generalment gratuïta, i ocupen llocs de treball
estructurals. El Congrés s'ha solidaritzat amb les vagues dels
treballadors de la Radiotelevisió gallega pel conveni
col·lectiu, i els de Catalunya Ràdio, per l'equiparació social
i salarial amb TV3. La FeSP ha denunciat, finalment, i entre
d'altres resolucions que ja es poden consultar a la web del
Sindicat (www.sindicat.org), la manera com s'ha posat en
marxa la nova televisió autonòmica balear, convertida en
una màquina desinformativa totalment al servei dels
interessos polítics del Govern balear del PP. «

El 14 de juny, presentació pública de l'Estatut del Periodista
Professional
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha organitzat

per a dimarts 14 de juny un acte de presentació davant la
ciutadania i el conjunt de la professió de l'Estatut del
Periodista Professional. La convocatòria s'emmarca en la
campanya que l'SPC i el conjunt d'organitzacions que
formen part del Fòrum d'Organitzacions de Periodistes (FOP)
impulsen per reclamar la tramitació d'aquesta proposta
legislativa. Aquest mes de maig han de començar les
compareixences dels experts a la comissió parlamentària
que tramita aquesta llei; per donar relleu a la tasca del
Congrés dels Diputats, s'ha preparat aquesta presentació,
l'objectiu de la qual és donar a conèixer les propostes
d'aquest Estatut, tant entre els periodistes com al conjunt
de la societat. La norma en fase de discussió ha de fixar els
drets i els deures dels professionals de la informació com a
garantia del dret a la informació de la ciutadania.
L'acte, que té com a títol Estatut del Periodista
Professional, un instrument per garantir el dret a la
informació, se celebrarà al centre cívic Pati Llimona, al
carrer Regomir, 3, de Barcelona, el 14 de juny, a partir de
dos quarts de vuit del vespre. Hi participaran com a
ponents Joan Herrera, portaveu d'Esquerra Verda (IU-ICV) al
Congrés dels Diputats i proponent de la llei en tràmit
parlamentari, Santiago Vidal, magistrat de l'Audiència de
Barcelona, i Enric Bastardes, secretari general de la
Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP). L'SPC
considera que aquest és un moment decisiu per poder
culminar una iniciativa per posar l'exercici del periodisme al
nivell dels països del nostre entorn democràtic. «

Tracte denigrant als periodistes a la peça del diari Avui
La nova empresa editora de l'Avui vol imposar als seus
col·laboradors un contracte que vulnera drets bàsics de
qualsevol ciutadà. Des del mes d'abril passat, la nova
direcció pretén imposar als seus periodistes a la peça i
col·laboradors literaris un pacte no laboral infame que
constitueix una autèntica vexació per a treballadors
històrics del rotatiu. Aquest contracte denigrant vol que
tots els costos de producció, amb els trasllats inclosos,
vagin a càrrec del periodista, que tota la responsabilitat
derivada de la publicació del treball sigui de l'autor, que les
col·laboracions sol·licitades només es paguin si es decideix
finalment publicar-les, però que en qualsevol cas queden en
propietat de l'empresa i si l'autor en vol fer algun ús, ha de
ser amb el permís del diari. També pretén que els
periodistes a la peça i col·laboradors literaris renunciïn a

tots els seus drets d'autoria futurs a favor de l'empresa. A
més, l'editora s'autoconcedeix el privilegi de supervisar el
pagament de les quotes d'autònom.
De fet, es tracta d'un clar abús per una de les parts,
contemplat per la llei i que rubrica amb tota la seva
prepotència el director general de l'Avui, Oriol Huguet, el
qual s'ha adreçat als qui no han acceptat la seva aberrant
proposta per comunicar-los que si no ho firmen abans de
finals de juny deixaran de col·laborar amb l'Avui de manera
automàtica. El Sindicat de Periodistes de Catalunya rebutja
aquests mètodes cavernaris i lamenta que això passi en un
diari tan emblemàtic, els nous amos del qual hi han accedit
gràcies a l'erari públic. Instem a l'empresa, per tant, que
abandoni aquesta actitud salvatge i sol·licitem al Govern
català que faci valer la seva participació en la societat
editora per frenar aquest despropòsit del qual està sent
còmplice, ja sigui per desconeixement o, el que encara
seria més greu, per deixament de funcions. «

L'SPC lamenta que l'esborrany del nou Estatut de Catalunya no
faci cap referència al dret a la informació
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) lamenta
profundament que el text difós com a esborrany per al nou
Estatut de Catalunya no inclogui cap referència al dret de la
ciutadania a la informació. Durant el període de redacció,
es va demanar a entitats socials i a la ciutadania en general
propostes sobre els continguts del nou Estatut. L'SPC va
participar d'aquest procés i va lliurar a diferents
interlocutors polítics i institucionals les seves aportacions
per tal que la nova llei inclogués referències al dret a la
informació de la ciutadania i a com des de la Generalitat es
podia legislar sobre la matèria. El Sindicat se sent decebut,
perquè, contràriament al que se'ns havia dit en diferents
entrevistes, aquest plantejament no s'ha tingut en compte.
Hem trobat referències als mitjans públics, al Consell de
l'Audiovisual i al desenvolupament de la societat de la
informació però cap a una qüestió que ens sembla que les
engloba totes. Aquest dèficit, a més, es dóna quan al
Congrés dels Diputats s'està discutint l'Estatut del Periodista
Professional, que, entre les seves disposicions, preveu un
Consell de la Informació com a ens de control del
compliment de la llei que podria tenir -si es manté el criteri
de la proposició inicial- la seva traducció a nivell
autonòmic. L'SPC considera un oblit greu que el nou Estatut

en fase de redacció no prevegi competències de la
Generalitat en l'administració d'aquest dret fonamental,
quan, en canvi, sí que ho fa en d'altres, com el de
l'ensenyament o la sanitat.
El Sindicat demana a les forces polítiques amb
representació parlamentària que corregeixin aquest greu
dèficit i incorporin a l'Estatut les prescripcions necessàries
perquè la Generalitat assumeixi competències sobre el dret
a la informació i es doti dels organismes adequats per
desenvolupar-ho. L'SPC també vol deixar clar que no
planteja aquesta qüestió com un aspecte reivindicatiu de
caràcter gremial o corporatiu, sinó com una mostra del seu
sentit de la responsabilitat social per garantir que el dret de
la ciutadania a rebre una informació plural, veraç i
contrastada, tal com reconeix l'article 20 de la Constitució
espanyola, estigui plenament garantit. «

Núvols negres a la negociació dels convenis a la CCRTV
Un any i mig després del canvi, les dues principals empreses
de la CCRTV viuen processos de renovació dels convenis
col*lectius, i en mobilitzacions passades i futures, a
Catalunya Ràdio i a TV3. Acomplint les previsions que deien
que un canvi polític potser no comportaria unes millores
socials, els treballadors s'han trobat amb les posicions i
plataformes empresarials de sempre, però empitjorades, i
decidides, en el cas de TV3, a retallar a fons un conveni que
si bé és un referent per a altres comitès d'empresa, en
canvi, és vilipendiant entre els diferents responsables de
Recursos Humans. És l'objectiu a abatre, per massa
avantatjós per als treballadors i "poc competitiu", en
comparació amb la desregulació salvatge del sector
audiovisual, és clar.
La decepció dels treballadors de Catalunya Ràdio per la
negativa dogmàtica a iniciar el camí de l'equiparació salarial
amb els de TV3, i la percepció que es volen atacar els drets
aconseguits en anys de mobilitzacions i unitat de la
plantilla, constitueixen un focus de conflictivitat potencial,
que ja s'ha manifestat en la primera tongada de vagues
parcials a Catalunya Ràdio, seguides massivament per una
plantilla cohesionada, i pot fer-ho aviat amb la
convocatòria de vaga a TV3, amb motiu de les condicions
laborals i professionals al canal 3/24. Protesta que es pot
generalitzar si es confirmen les propostes desreguladores
del conveni presentades per la direcció, avalades per part

del consell d'administració i en sintonia amb una orientació
empresarial "liberalitzadora", que des de la direcció general
es vol vendre com l'única possible, apel·lant a recents
amenaces passades, procedents de sectors del nou Govern,
sobre la continuïtat o la reducció del volum de les empreses
de la CCRTV. Els treballadors de Catalunya Ràdio han
convocat una nova tongada de vagues sobre la qual es pot
trobar més informació a la web de l'SPC (www.sindicat.org).
El pitjor seria que això es volgués revestir ideològicament
amb un discurs que pretengués presentar els treballadors de
la Corporació com a "privilegiats" (com s'ho han de sentir dir
per part dels seus caps de Recursos Humans; per cert, són
els mateixos d'abans) i apel·lar a algun suposat criteri social
o a una "fermesa" en aplicar el rigor, fet que contrastaria
amb una suposada feblesa d'anteriors direccions i
administracions. Fos o no això cert, no s'ha de menystenir
un factor que els sindicats hem de recordar sempre a
empresaris i directius: el factor humà, que no se sent de
cap forma privilegiat, i menys si el relacionem amb la
productivitat o amb l'increment del cost de la vida a
Catalunya. Defensar el poder adquisitiu, que ara i aquí vol
dir, com a mínim, reclamar l'IPC català, és una mesura
d'autodefensa mínima que els treballadors no pensen
abandonar, de la mateixa manera que no es deixaran
prendre drets que garanteixen una millor qualitat de vida. I
pel que fa a les campanyes demagògiques externes sobre el
seu estatus, només cal dir que renunciar a lluitar pels seus
drets no ajudaria gens a la millora d'altres col·lectius o
treballadors, ans al contrari. «

L'SPC denuncia l'agressió patida per un fotògraf d'El Periódico
El Sindicat de Periodistes de Catalunya denuncia l'agressió
de què va ser objecte, divendres 27 de maig passat, el
fotògraf Joan Puig, corresponsal a Tarragona d'El Periódico,
per part d'algú que es va identificar "com el cap" d'un
complex hípic al terme de Tarragona, a tocar d'Altafulla,
propietat de Carles Ferrer, president de la Federació
Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT).
Sense entrar en la polèmica urbanística que hi ha darrere
d'aquests fets, l'SPC considera totalment inadmissible
aquesta actuació, que suposa un atac al dret de la
ciutadania a rebre una informació veraç, tal com reconeix
l'article 20 de la Constitució. L'SPC considera que l'acció
produïda quan Puig captava imatges de la polèmica
instal·lació hípica, per tal d'il·lustrar la informació que El

Periódico va publicar l'endemà dissabte, no és admissible en
una societat democràtica.
L'SPC va reclamar al dirigent empresarial, en un comunicat
fet públic arran dels fets, que es disculpés personalment i
pública per aquest afer davant el company agredit.
L'endemà d'aquesta nota, Ferrer va remetre un escrit al
Sindicat en el qual condemnava rotundament l'acció i
mostrava la seva voluntat que la justícia determinés les
responsabilitats que considerés oportunes. El dirigent
empresarial també ho va fer de manera personal amb el
fotògraf agredit i l'SPC dóna per tancat aquest incident,
però reitera la seva ferma voluntat de continuar denunciant
tots i cadascun dels casos en els quals es limita el dret a la
informació de la ciutadania. Aquest és un exemple més que
avala la reivindicació de les organitzacions professionals i
sindicals més representatives del sector per tal que es
promulgui el més aviat possible l'Estatut del Periodista
Professional, actualment a tràmit al Congrés de Diputats. «

L'SPC trasllada el seu Congrés a l'11 i 12 de novembre
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) celebrarà el
seu V Congrés els dies 11 i 12 de novembre, a Barcelona, a
l'Ateneu Barcelonès. Tot i que inicialment s'havia previst el
cap de setmana anterior per a aquesta trobada estatutària,
la coincidència de dates amb un esdeveniment de caràcter
internacional en el sector ha aconsellat endarrerir-la uns
dies. El Congrés tindrà com a eixos principals, al marge de
la preceptiva renovació dels càrrecs, la situació de l'Estatut
del Periodista Professional i la regulació laboral dels
periodistes. Aquestes qüestions són pendents de discutir-se
al Congrés dels Diputats, però s'espera que a la tardor ja
siguin en una fase molt avançada de tramitació i, per tant,
es podrà començar a analitzar els seus continguts. Els
debats del Congrés estaran oberts al conjunt de la
professió, excepte aquells vinculats amb l'activitat interna
del Sindicat, que, lògicament, queden reservats a l'exclusiva
participació dels afiliats de l'organització. «

El missatger no és el culpable
El Sindicat de Periodistes de Catalunya considera
absolutament desafortunades les declaracions de la
secretària de Relacions Internacionals de la Generalitat,

Margarita Obiols, que va fer responsables els mitjans de
comunicació de les polèmiques generades durant el viatge
del president de la Generalitat i el president d'ERC a Israel.
Obviant la seqüència causal segons la qual primer es van
produir els incidents de les corones d'espines i de les
banderes catalana i espanyola, i després de la difusió pels
mitjans d'informació, tant escrits com audiovisuals, un cop
més sembla que un representant del Govern vulgui matar el
missatger. Afirmacions com que "els mitjans de comunicació
fan important allò que no ho és" i que "qui té la informació
és qui vol escandalitzar" són absolutament lesives per al
dret constitucional a la informació, protegit especialment, i
afortunada, per impermeabilitzar la tasca informativa de
l'omnipresent voluntat de limitar-la. A la pàgina web del
Sindicat (www.sindicat.org) es pot consultar íntegrament el
comunicat emès per l'SPC. «

El Tribunal Superior de Justícia de Canàries ratifica la condemna
de l'Agència Canària de Notícies.
El Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC) ha
desestimat el recurs plantejat per l'empresa ACN Press
contra la sentència anterior a favor del periodista Ramón
Pérez Almodóvar. Aquesta decisió suposa la reafirmació
jurídica que aquesta empresa va vulnerar el dret
fonamental a la llibertat d'expressió, de qui llavors era el
seu redactor en cap, a partir de l'emissió d'un expedient
informatiu en el qual es reproduïa una operació
politicoempresarial que detallava una campanya contra el
llavors president del Govern de Canàries, Román Rodríguez,
afavorida per alts dirigents d'ATI. A partir d'aquests fets,
ACN Press va retirar la confiança a Pérez Almodóvar i el va
relegar de les seves funcions a la delegació de Santa Cruz
de Tenerife, fet que va obligar aquest professional a
interposar la demanda que ha provocat dues sentències
favorables al Jutjat social núm. 4 de la capital i ara a la
sala corresponent del TSJC.
Aquesta és una de les escasses sentències judicials de les
quals es té coneixement a Canàries que reconeix la
vulneració del dret a la llibertat d'expressió a un
professional de la comunicació. La primera sentència sobre
aquest cas assumia l'existència de pressions rebudes per
l'empresa ACN Press en relació a la feina feta per aquest
periodista els darrers anys, per ocupar "una tasca crítica
amb els polítics i els poders públics". A la pàgina web del
sindicat canari(www.upccanarias.com) es pot trobar més

informació sobre aquest cas. «

Nova sentència favorable a l'exdirector del setmanari càntabre La
Realidad
El magistrat titular del Jutjat del Penal número 1 de
Santander, Javier Cruzado, ha absolt Patxi Ibarrondo,
exdirector del setmanari La Realidad, d'un delicte d'injúries
i calúmnies amb publicitat, segons informa la publicació
digital www.otrarealidad.net. La causa es va obrir l'11 de
desembre de 2001, per part de Pablo García Suárez,
exalcalde de Comillas i actual regidor en aquest ajuntament
pel Partit Popular. El motiu va ser els reportatges publicats
en el setmanari esmentat, en els quals s'informava que
García carregava a l'erari municipal les seves despeses i les
de la seva esposa, de viatges, cabarets i restaurants. Pablo
García demanava 60.000 euros d'indemnització pel seu
honor, més 10.800 per injúries i calúmnies i 20 mesos
d'inhabilitació.
El magistrat que ha examinat la querella considera a la seva
sentència que l'article publicat per Ibarrondo sobre el
pagament de factures de García Suárez per part de
l'ajuntament "no constitueix cap delicte de calúmnies,
perquè, per deshonrós que pugui semblar, no deixa de ser
un dels nombrosos comentaris que, amb més o menys
acritud, es poden constatar a la premsa diària dins de la
confrontació en els diferents àmbits de la política". Quant a
les afirmacions per les quals l'exalcalde de Comillas se
sentia injuriat, com els de "trànsfuga" o "cacic", el jutge
argumenta que els qualificatius utilitzats per Ibarrondo "no
tenen repercussió criminal i només cal examinar qualsevol
article de comentaristes polítics o de qui formen part dels
partits per veure comentaris de molta més transcendència".
A la web www.otrarealidad.net es pot ampliar la
informació sobre aquest cas. «

La FIP presenta un estudi sobre com ha afectat la lluita contra el
terrorisme en el retrocés dels drets civils
La Federació Internacional de Periodistes, en col·laboració
amb l'organització Statewatch, ha elaborat un informe
sobre periodisme, llibertats civils i lluita contra el
terrorisme. D'aquest treball, s'extreu que la lluita contra el
terrorisme ha suposat considerables retrocessos en les

llibertats civils. Segons el document, "la resposta dels
governs a l'amenaça del terrorisme està fora de tota
proporció i s'ha convertit en un repte devastador per a una
cultura global de drets humans i llibertats civils, establerta
fa quasi 60 anys". El secretari general de la FIP, Aidan
White, afirma que "s'està creant una atmosfera de por i
d'incertesa i les llibertats civils es fan miques, fins i tot en
Estats amb una reputació de tolerància i pluralisme". El
director d'Statewatch, Tony Bunyan, assegura que moltes de
les mesures adoptades contra possibles atacs "tenen poc o
res a veure amb el combat contra el terrorisme i correm el
risc dins d'una societat vigilada, en què els valors
democràtics que s'havien garantit són sacrificats en la
guerra terrorista".
Entre les conclusions de l'informe es diu que "els mitjans i el
periodisme independent pateixen una penetrant atmosfera
de paranoia que porta a perillosos nivells d'autocensura".
També s'explica que "es restringeix la dissensió dins o fora
dels mitjans i que "els poders soscaven els estàndards
democràtics, perquè són introduïts en processos relacionats
i molt secrets i que estan fora de l'òrbita de la
responsabilitat parlamentària". A la web de la FIP
(www.ifj.org) es pot trobar l'informe en anglès, francès i
castellà. «

Revisió lingüística: Traduït (http://traduit.com)
Us preguem que, si no voleu rebre aquest butlletí, respongueu amb "Baixa FIL DIRECTE" a l'Assumpte del missatge.

S I N D I C A T
D E
P E R I O D I S T E S
D E
C A T A L U N Y A
Ronda Universitat, 20, 3, 1 08007 Barcelona T: 934 127 763 F: 934 121 273 spc@sindicat.org
Web: http://sindicat.org

