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Les organitzacions professionals de periodistes defensen la
regulació dels continguts informatius
El Sindicat de Periodistes de Catalunya -tal com han fet
altres organitzacions professionals- ha expressat la seva
defensa del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
davant els atacs que ha sofert per part de la majoria de
grups de comunicació, alguns dels quals, a més, han farcit
d'insults les seves crítiques a l'ens regulador. Aquesta
situació s'ha produït arran de l'aprovació de la Llei de
l'audiovisual que atorga noves competències al CAC i marca
el camí d'allò que en un futur podria ser un organisme
equivalent a nivell espanyol. L'SPC va emetre el 23 de
desembre un comunicat en el qual s'afirma que ara "quan
una autoritat audiovisual independent, que assumeix la
competència de la concessió i la renovació de llicències de
ràdio i de televisió, es planteja exercir el seu dret a vigilar
el compliment de la llei, és a dir, quan les seves potestats
deixen de ser simbòliques, es produeix una reacció
retrògrada en àmbits empresarials, corporatius i polítics
que posa en qüestió tot el projecte de reforma de
l'audiovisual espanyol que, per fi i després de dècades de
retard respecte d'Europa, es planteja a partir de les
propostes del govern de Rodríguez Zapatero i de la comissió
d'experts, que incorporen el millor de l'experiència catalana
en tots els àmbits (Llei audiovisual general, autoritat
reguladora del sector, desgovernamentalització dels òrgans
de gestió d'RTVE)".
En el comunicat, el Sindicat destaca "la coincidència només
sorprenent en aparença en el fet que hagin sortit nous
opositors a les competències que a partir d'ara tindrà el
CAC, considerat fins ara el referent a Espanya com a òrgan
de vigilància audiovisual. L'SPC assegura que, per
coherència amb la línia seguida fins ara, "seguirem
defensant la regulació legal tant de l'exercici del
periodisme professional, per garantir el dret a una
informació veraç a tota la ciutadania, com de l'activitat
audiovisual que, pública o privada, és un servei públic que
utilitza radiofreqüències públiques, i que ha d'atenir-se als
principis deontològics i constitucionals en les informacions i
en el conjunt de la programació".
Per la seva part, la Federació de Sindicats de Periodistes
(FeSP) s'ha expressat en termes similars i en un comunicat,
també amb data de 23 de desembre, contesta l'argument
principal dels crítics a l'existència d'organismes com el CAC

del qual diuen que es tracta d'un model de censura
franquista i que ja hi ha el codi penal per castigar a qui
transgredeixi les normes. La Federació afirma que "un òrgan
independent vigili el compliment d'aquestes obligacions no
és una censura com la que hi havia en el franquisme, ni
tampoc una suplantació del paper dels jutges. Existeixen
moltes conductes periodístiques contràries a les normes
deontològiques més elementals que no constitueixen delicte
però que són defensades pels seus autors sota el paraigua
de la llibertat d'expressió. Aquestes són les que han de ser
sancionades per un òrgan independent, perquè els jutges no
ho faran ja que no entren en el terreny delictiu". La FeSP
recorda que "els mitjans audiovisuals utilitzen
radiofreqüències que els són concedides per les
administracions públiques i han de respectar a tota hora els
principis deontològics i constitucionals".
Finalment, el Fòrum d'Organitzacions de Periodistes (FOP)
ha rebutjat "aquestes reaccions furibundes i amb acusacions
tan inconsistents com les 'de ressuscitar la censura
franquista' o d'intromissió 'dels governs en els continguts',
quan es tracta justament del cas contrari". El FOP afirma
també que les crítiques són simètriques a les llançades
contra el projecte d'Estatut del periodista professional
(EPP), "un instrument que permetrà la regulació dels drets i
deures dels professionals per a protegir el dret
constitucional a una informació veraç i vigent també en la
majoria de països del nostre entorn". El text íntegre dels
tres comunicats es pot trobar a la pàgina web del Sindicat
(www.sindicat.org) «

Amb l'aprovació de la Llei de l'audiovisual, ja només falta la
reforma de la CCRTV.
El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha mostrat la seva
satisfacció per l'aprovació de la Llei de l'audiovisual per al
Parlament de Catalunya, el 20 de desembre passat. En un
comunicat emès el mateix dia, l'SPC assegura que aquesta
decisió de la cambra catalana "és una bona notícia per al
sector audiovisual, per a la ciutadania que exigeix una
informació veraç i una programació digna, i també per als
professionals de la comunicació que són els mediadors del
dret a la informació". De totes maneres, el Sindicat lamenta
"el retard en l'aprovació de la nova llei de la CCRTV,
exigència que va ser el clam professional que va provocar el
debat monogràfic sobre l'audiovisual el desembre de 1999,

en el qual va ser una de les prioritats". L'SPC considera que
la reforma de la CCRTV és el tercer pas que falta, després
d'aquesta llei i de les successives ampliacions de
competències del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC). Per aquesta raó "l'SPC reclama l'aprovació immediata
del projecte de reforma de la Corporació que recull
l'essencial de les propostes professionals dels darrers anys, i
que ha d'acabar amb la provisionalitat, i la fragilitat, de la
gestió de les empreses de la CCRTV, especialment TV3 i
Catalunya Ràdio". La versió íntegra d'aquest comunicat es
pot consultar a la pàgina web del Sindicat
(www.sindicat.org) «

Èxit de la manifestació dels treballadors de RTVE a Madrid.
Unes 8.000 persones van participar el 17 de desembre
passat a Madrid a la manifestació convocada pel Comitè
Intercentres de RTVE per reclamar una clarificació sobre el
futur de les empreses de l'ens públic i per exigir que d'una
vegada i per sempre es legisli la normativa que permeti
l'afiançament dels mitjans de comunicació audiovisuals
públics d'abast estatal en l'actual dimensió i que en la
mesura del possible se'ls potenciï, tal com es recull a
l'informe dels experts encarregat pel govern. Els
treballadors d'RTVE volen que aquesta normatització, no
només permeti la reorganització de les empreses que
componen RTVE sinó que se'n garanteixi la seva continuïtat
de forma sòlida i forta. L'existència d'uns mitjans públics
independents del poder polític, plurals, democràtics i amb
veritable sentit de servei públic és imprescindible per a la
cohesió territorial i la "bona salut informativa" de la
ciutadania. Els sindicats presents a l'ens públic afirmen que
és irrenunciable per a la supervivència de la xarxa
d'emissores d'RNE la modernització de les seves
instal·lacions i el manteniment dels centres emissors.
També reclamen que els centres territorials i de producció
de TVE mantinguin la seva programació i les seves franges
de desconnexió. Els treballadors d'RTVE reclamen igualment
dels legisladors que se'ls respecti com a persones i defensen
que mereixen el reconeixement d'anys i anys de treball tot i
que aquest, en els darrers anys, hagi estat dinamitat per
una desastrosa gestió, tant econòmica com de programació.
Davant d'això, el personal d'RTVE reclama als seus
representants sindicals que s'esforcin en el manteniment de
la unitat d'acció que es va apreciar en la manifestació del
dia 17, per demostrar a la direcció de l'ens, a la SEPI, al

Govern i a la ciutadania en general que no es permetrà la
dilapidació de la radiotelevisió pública. «

Punt mort en el futur dels treballadors de les rotatives de La
Vanguardia
Les assemblees realitzades a la redacció i als tallers de La
Vanguardia el 16 de desembre passat van aprovar obrir un
termini de negociació amb l'empresa per trobar una solució
al conflicte creat per la intenció del diari de segregar el
personal de rotatives en una empresa de nova creació.
Aquest projecte va suscitar la convocatòria de diverses
jornades de vaga al llarg del mes de desembre, una de les
quals es va realitzar al 100% provocant que l'1 de desembre
no hi hagués edició distribuïda a quioscos i subscriptors. La
segona jornada, el dia 2 de desembre, només va
desconvocar-se gràcies a un acord que no va ser assolit fins
a les onze de la nit, fet que va permetre que es distribuís
l'endemà dissabte, tot i que de manera limitada. Els
treballadors reclamen que la posada en marxa de la nova
impressora no suposi pèrdues dels drets adquirits per part
dels treballadors afectats, cosa a la qual els directius de La
Vanguardia fins ara s'han mostrat força reticents a
acceptar. «

El Sindicat de Periodistes desenvoluparà el 2006 un pla de
formació en el marc del programa FORCEM
El Sindicat de Periodistes de Catalunya impulsarà al llarg
d'aquest any 2006 un pla de formació per als treballadors de
les empreses de comunicació catalanes, finançat a través
del programa FORCEM, segons l'aprovació feta en les
instàncies administratives corresponents. En aquests
moments, encara no s'està en disposició d'aportar dades
concretes sobre els continguts. Aquests es difondran als
afiliats i als comitès d'empresa així que es concretin les
accions per desenvolupar el pla. «

Constituïda la comissió de garanties de l'SPC, amb adreça
electrònica pròpia
D'acord amb el mandat del darrer Congrés, ha quedat ja

formalment constituïda la Comissió de Garanties del
Sindicat, encarregada de vetllar pel correcte funcionament
estatutari del Sindicat. Està composta pels companys
Francesc Xavier Farré, Joaquim Coca i Goretti Palau.
Tothom qui vulgui connectar amb aquest òrgan disposa
d'una adreça electrònica: garanties@sindicat.org, a través
de la qual les comunicacions arriben als seus tres
components. «

L'SPC guanya les eleccions sindicals a la Xarxa de TV locals i a
Localia
Al llarg del mes de desembre, l'SPC ha guanyat les eleccions
sindicals celebrades a la Xarxa de Televisions Locals de
Catalunya (XTLC) i a Televisió de Viladecans, mitjà
propietat de Localia. A totes dues empreses, la candidatura
de l'SPC ha obtingut la representació sindical. Aquests
resultats reforcen la presència cada cop més important de
l'SPC a les empreses audiovisuals catalanes d'àmbit local. «

L'SPA organitza un cicle de tallers audiovisuals
Les ciutats de Motril, Guadix i Loja han estat els tres espais
en els quals s'ha desenvolupat durant els mesos d'octubre i
novembre el cicle Tallers audiovisuals de tardor 2005,
realitzats per l'SPA. Centrats en la ràdio i la televisió,
aquests tres tallers professionals, que tenen l'objectiu de
millorar la formació, han comptat amb una important
acollida per part de periodistes de diferents punts
d'Andalusia. Aquest cicle de tallers s'inscriu en l'àrea
formativa que l'SPA realitza des de fa tres anys, encaminat
a obrir nous camps a aquells professionals de la informació
que aspiren a reciclar-se en altres àmbits del periodisme i
aconseguir una major capacitació professional. Els tallers de
l'SPA són impartits per professionals en exercici i
constitueixen a més un marc per a la reflexió i l'intercanvi
d'experiències. «

Acomiadada una periodista gallega per negar-se a revelar les
seves fonts
L'assessoria jurídica del Sindicato de Xornalistas de Galicia

(SXG) ha assolit la seva primera victòria en aconseguir que
una empresa de Vigo, editora d'una publicació sobre la gent
gran, indemnitzi amb 4.000 euros una treballadora a la qual
havia acomiadat per negar-se a revelar les seves fonts.
L'empresa va voler obligar aquesta persona a què li facilités
els noms dels seus contactes per incloure'ls en una base de
dades que estava elaborant. Després de rebutjar facilitar la
seva agenda, l'empresa la va despatxar al·legant falta de
rendiment laboral.
Els serveis jurídics del Sindicat es van fer càrrec del cas
després que l'afectada decidís recórrer a la justícia per
denunciar el que considerava un acomiadament
improcedent. Abans del judici, l'empresa va tractar d'arribar
a un acord amb la treballadora acomiadada, oferint-li 3.500
euros. Finalment, el pacte es va tancar amb una
indemnització de 4.000 euros. L'SXG vol destacar el dret
dels professionals de la informació, recollit a la Constitució
espanyola, a mantenir en secret les seves fonts
periodístiques i recorda a les empreses que no poden
coaccionar un traballador a revelar les seves fonts. En
aquest cas, afirma l'SXG, "la justícia sempre estarà de part
del periodista". El Sindicat gallec afegeix que "precisament
l'Estatut del periodista professional (EPP), que s'està
tramitant al Congrés dels Diputats recull la necessitat de
desenvolupar una llei que protegeixi els periodistes davant
aquest tipus de situacions i que garanteixi el seu dret a
acollir-se al secret professional". «

L'SPIR aconsegueix tres delegats a Noticias de la Rioja
El Sindicat de Professionals de la Informació de La Rioja
(SPIR-FeSP), ha aconseguit tres delegats de personal a les
eleccions sindicals celebrades al diari Noticias de La Rioja,
que complirà el seu primer aniversari el pròxim 10 de
desembre. En una nota firmada pel seu coordinador, Jairo
Morga, l'SPIR "agraeix el compromís dels candidats que s'han
presentat", als quals garanteix el suport del Sindicat, i
anima "la resta de periodistes de la Rioja a què participin o
impulsin processos electorals similars a les seves empreses,
ja que els delegats de personal i els comitès d'empresa són
els instruments legals més eficaços per a la defensa dels
drets laborals dels treballadors dels mitjans de
comunicació". «

Els tribunals reobren el cas del periodista afroamericà Mumia Abu
Jamal sobre qui pesa una condemna de pena de mort
El Tribunal d'Apel·lacions de Filadèlfia, als EUA, ha reobert
el cas del periodista Mumia Abu Jamal, membre de Panteres
Negres, grup de defensa dels drets civils, que va ser
empresonat fa 23 anys. El dia 3 de juliol de 1982 va ser
condemnat a mort en el judici per l'acusació d'haver
assassinat un policia. La revisió del procés començarà el 17
de gener, moment a partir del qual el tribunal que
s'ocuparà del cas escoltarà els arguments amb què
s'intentarà demostrar que la sentència culpatòria va ser
conseqüència de la discriminació racial i de procediments
defectuosos, segons afirmen les associacions que des de
llavors han estat denunciant aquest cas. Els advocats de
Mumia sostenen que la Fiscalia havia retirat il·legalment els
ciutadans negres del jurat que va decidir la seva
culpabilitat. Un altre element que aportarà la defensa és
que el policia va ser mort per un tret d'una arma diferent a
la que portava l'acusat, a qui, a més, no se li van fer les
preceptives proves per buscar residus de pólvora a les mans.
També s'esgrimirà que el jutge que va dirigir el procés,
Albert Sabo, era a l'època un racista declarat. Jamal ha
rebut el suport, entre d'altres, del bisbe Desmond Tutu,
l'expresident Nelson Mandela, l'escriptora Alice Walker i
l'actor Paul Newman. «

La FIP repta el Regne Unit i la Unió Europea a defensar els
defensors dels drets humans
La Federació Internacional de Periodistes (FIP) insta els
governs de la Unió Europea a incrementar el seu treball per
protegir els grups defensors dels Drets Humans d'acord amb
la reivindicació plantejada per diferents grups de
periodistes i altres col·lectius que treballen sobre el terreny
i que estan contínuament en situació de risc. En una crida al
govern britànic, actualment al front de la presidència de la
UE, la FIP, el Sindicat Nacional de Periodistes del Regne
Unit i Irlanda (NIJJ) i l'Oficina Europea de les Brigades de
Pau Internacional (PBI-EU) han demanat als membres de la
UE que expliquin les accions que duen a terme per tal de
protegir els defensors dels Drets Humans, particularment els
periodistes, arreu del món. El secretari general de
l'organització, Aidan White, assegura que "ja és hora de
concretar accions. Ja hi ha hagut suficients declaracions

benintencionades de suport i, tot i la quantitat de promeses
fetes per implementar les Declaracions de l'ONU, la
presidència britànica encara no ha fet prou".
El juny del 2004, el Consell Europeu va adoptar unes
directrius sobre els Defensors dels Drets Humans que
donaven el mandat als caps de les delegacions de la UE i a
les ambaixades dels Estats Membres de la protecció dels
Defensors dels Drets Humans i el seguiment dels abusos que
pateixen. Les anteriors presidències holandesa i irlandesa
de la UE van ser molt actives i van cooperar estretament
amb les ONGs i la presidència britànica. La UE ha d'informar
ara sobre la implementació d'aquestes directrius. "El
número de defensors, incloent periodistes, assassinats,
torturats o perseguits el 2005 és encara una gran
preocupació" ha dit Pascale Bosten de les Brigades de Pau
Internacionals, una ONG que acompanya els defensors en
risc a les àrees en conflicte des de fa 25 anys. A les pàgines
web de la FIP (www.ifj.org) i a la que va posar en marxa en
el mes de desembre passat l'Oficina Europea de les Brigades
de Pau Internacionals (www.ProteciOnline.org) hi ha àmplia
informació sobre aquesta campanya «
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