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L'SPC guanya les eleccions a El Mundo Deportivo i Regió 7
El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha revalidat la
majoria absoluta als comitès d'empresa dels diaris Regió 7 i
El Mundo Deportivo a les eleccions sindicals celebrades els
dies 13 i 14 de juny passat respectivament. Les candidatures
de l'SPC van aconseguir els nou delegats que componen els
comitès d'aquests dos mitjans. En tots dos casos, la llista del
Sindicat de Periodistes va ser l'única que s'hi va presentar, i
va consolidar així la representació que ja hi tenia. «

L'Assemblea de BTV aprova el nou pacte laboral
L'assemblea de treballadors de Barcelona TV ha aprovat
sense cap vot en contra el pacte laboral que el comitè
d'empresa ha negociat amb la direcció de l'emissora amb
l'assessorament del Sindicat de Periodistes. L'acord -que va
ser firmat el 18 de juny passat i és vàlid per als dos pròxims
any- suposa una millora substancial en la retribució de tots
els col·lectius i un reconeixement efectiu de la càrrega de
treball d'ENG i productores. El pacte, que preveu una
racionalització dels grups salarials, afecta més de 100
treballadors. També s'han augmentat diferents conceptes
retributius, com el plus de nocturnitat, el de cap de
setmana, dietes, etc. «

L'SPC va celebrar el 13 de juny passat una jornada sobre la Llei
d'igualtat en l'àmbit de les empreses de comunicació
Els participants a la taula rodona La Llei orgànica d'igualtat
entre dones i homes i la seva aplicació a les empreses i
mitjans de comunicació, que va tenir lloc el 13 de juny
passat a la Casa Golferichs de Barcelona, van instar les
empreses de comunicació a impulsar mesures per fer efectiva
la igualtat entre homes i dones tal com estableix la nova llei
sobre la matèria. La sessió estava organitzada per la
Secretaria de la Dona de l'SPC, i va comptar amb la
participació de Mònica Geronès, Cap del Servei d'Igualtat del
Departament de Treball, que va fer un repàs als punts més
importants de la Llei en allò que comporta que les empreses
hagin d'assumir mesures més concretes per acabar amb les
desigualtats laborals entre homes i dones. Entre aquestes
mesures cal destacar el disseny i l'aplicació de plans
d'igualtat i la recomanable contractació d'un agent d'igualtat
com a figura clau per poder implementar aquestes polítiques.
Geronès també va destacar la importància que dóna la Llei a

la negociació sindical com a mitjà imprescindible per
aconseguir millores professionals i laborals per a dones i
homes. A la taula també hi van intervenir Roser Colomina,
directora de Recursos Humans de Catalunya Ràdio, que va
explicar les accions que desenvolupa l'emissora per assolir
unes condicions laborals més igualitàries per als seus
treballadors/es; i Pedro Gómez, delegat sindical de l'SPC al
diari Sport, el qual va donar uns quants exemples de mesures
concretes introduïdes o millorades per la Llei d'igualtat que
poden incloure's als convenis col·lectius del sector i va
exhortar els representants sindicals perquè lluitin per fer
presents les indicacions de la nova Llei en la negociació
col·lectiva.
Aquesta iniciativa s'emmarca dins del conjunt d'activitats que
el Sindicat vol desenvolupar per adaptar la realitat de les
empreses de comunicació de Catalunya al que estableix la
nova normativa en matèria d'igualtat de gènere. El dia 22 de
març passat va ser aprovada al Congrés dels Diputats la Llei
orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre homes i
dones. Aquesta Llei serveix de marc perquè totes les
polítiques públiques considerin aquesta igualtat com un
element imprescindible i transversal de totes les seves
accions i per conscienciar la societat sobre el dret a la
igualtat d'oportunitats i sobre la seva importància en la vida
pública i privada de les persones. Un aspecte fonamental
d'aquesta Llei és la seva concreció en les empreses i en les
relacions laborals. En aquest sentit, la Llei modifica l'Estatut
dels treballadors i obliga a negociar en tots els convenis
laborals mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte i
d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit laboral o, en el
cas d'empreses de més de 250 treballadors/es, a la
realització i posada en marxa de plans d'igualtat.
Des de l'SPC es pretén que els convenis de les empreses de
comunicació incorporin mesures per fer efectives les noves
disposicions en aquesta matèria i accions específiques
dirigides a promoure la millora de les condicions laborals i
professionals de les dones que hi treballen. Per això, es vol
dur a terme un projecte que promogui el coneixement de la
nova Llei i d'altres legislacions ja existents en matèria
d'igualtat i de polítiques de gènere, entre els representants
sindicals de l'SPC a les diferents empreses del sector perquè
les puguin aplicar en la negociació dels convenis col·lectius.

«

Els comitès d’empresa de la CCRTV contra l’acomiadament d’una
treballadora embarassada de quatre mesos i mig.

Representants dels treballadors de les empreses de la CCRTV
(TV3, Catalunya Ràdio, CCRTV Serveis Generals, CCRTV
Interactiva, Actima multimèdia digital i la Fundació la Marató
de TV3) reclamem a la Direcció General de la CCRTV i a la
Conselleria de Benestar i Família la reincorporació immediata
de Sofia Antón al seu lloc de treball. Sofia Antón i altres
treballadors subcontractats treballen a la digitalització dels
arxius de TV3 i Catalunya Ràdio i estan contractats per la
Fundació Can Ensenya, dedicada a la «promoció i ocupació
estable i de qualitat de persones amb minusvalia». El cas de
l'acomiadament està en mans jurídiques, mentre l'empresa,
que té un conveni amb la CCRTV –promogut i anunciat
conjuntament amb la Conselleria de Benestar i Família l'any
2005–, li ha donat vacances forçoses fins al 29 de juny, dia en
que acabava un dels seus contractes, i en que ha decidit
acomiadar-la. No és una novetat aquest tracte a treballadors
ja que fa un any van acomiadar Aydi Hamed, que, no
obstant, va obtenir una sentència d'acomiadament
improcedent. Els sindicats de la CCRTV afirmen en un
comunicat que «mentre la Corporació aposta pel tractament
de la diversitat, firma acords amb els sindicats de
responsabilitat social corporativa, que inclouen bones
pràctiques de les empreses contractades, promou
conjuntament amb el departament de Benestar Social i
Família la integració social de persones amb minusvalia, i
mentre es prepara per aplicar la Llei d’Igualtat d’homes i
dones a la realitat de les empreses, passen coses com a
aquestes». «

El Tribunal Constitucional estableix el dret dels periodistes a
discrepar de la línia editorial del seu mitjà
El Tribunal Constitucional ha donat la raó al periodista d'El
Mundo Francisco Frechoso i ha assenyalat que l'empresa va
vulnerar el seu dret a la llibertat d'expressió, en no
permetre-li que continués participant en una tertúlia de
televisió en la qual portava quatre anys. La prohibició va ser
acordada després que Frechoso digués durant la tertúlia que
aquest diari no havia informat que el 90% de la plantilla
havia secundat la vaga general del 20 de juny de 2002, i
lamentés que la policia hagués hagut de traslladar en les
seves furgonetes exemplars del periòdic des de la impremta
fins a un local policial, on van ser recollits per distribuir-los
als punts de venda. Dos jutges van sentenciar en el seu
moment que havia estat vulnerat el dret a la llibertat
d'expressió de Frechoso. Però l'empresa va recórrer i el
Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) li va donar la
raó, amb una sentència redactada pel magistrat Miguel
Moreiras que va ser molt criticada en mitjans periodístics i en

el món del dret pels arguments que utilitzava.
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha mostrat la
seva satisfacció perquè aquesta sentència hagi estat ara
anul·lada i que el Constitucional, una vegada més, hagi
indicat que les competències que té un empresari per
organitzar el treball no poden lesionar drets fonamentals dels
seus empleats, com ha succeït en aquest cas. Com a
arguments per donar la raó a l'empresa, el TSJM citava dos
casos que no tenien relació amb aquest: el d'un policia que
va criticar un superior a la ràdio i el d'una revista de Turquia
que havia estat acusada d'incitar al terrorisme. Amb unes
frases tretes de context d'aquestes sentències, el tribunal
madrileny indicava que els periodistes han d'ajustar-se a la
línia editorial del mitjà per al qual treballen i seguir-la.
El Constitucional ha indicat que signar un contracte de
treball no pot vulnerar drets fonamentals de l'empleat. Per
això, l'empresa editora d'El Mundo estava obligada a
demostrar que la prohibició a Frechoso no era una represàlia
per les seves crítiques durant la tertúlia La mirada crítica, de
Telecinco, sinó que hi havia «motius raonables» per adoptar
aquesta mesura, cosa que no va fer. La FeSP felicita el
redactor en cap d'El Mundo Francisco Frechoso, i a la
professió periodística en general, perquè aquesta resolució
anul·la el que hauria estat un greu precedent contra la
llibertat d'expressió. També es congratula que el Tribunal
Constitucional hagi sentenciat que els periodistes no estan
obligats a coincidir amb la línia editorial del seu mitjà, en el
cas que aquesta existeixi. «

Ha mort Eduard Pons Prades, historiador i afiliat a l'SPC
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) lamenta la mort
del lluitador i historiador Eduard Pons Prades, defensor de la
República amb les armes a la mà des dels 16 anys i glossador
de la resistència guerrillera espanyola a França contra els
nazis i a Espanya sota la dictadura franquista. Col·laborador
habitual de premsa, sobretot des del retorn de la
democràcia, quan va tornar del seu exili francès, va ser un
dels pioners de la recuperació de la memòria històrica, i un
divulgador infatigable dels patiments dels qui van lluitar pel
triomf de la llibertat. Eduard Pons Prades era afiliat al
Sindicat de Periodistes de Catalunya. «

L'SPC participa a la taula del sector de la premsa periòdica amb

el conjunt d'entitats i col·lectius d'aquest àmbit
El Sindicat de Periodistes de Catalunya participa de la taula
del sector de la premsa periòdica amb el conjunt d'entitats i
organitzacions del sector impulsada pel Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació. L'objectiu d'aquesta
iniciativa és buscar solucions entre tots els agents implicats
en la davallada que ha experimentat el sector en els darrers
temps així com analitzar-ne les causes. La sessió constitutiva
de la taula es va realitzar el 28 de maig passat amb la
presència del conseller Joan Manuel Tresserras el qual va
manifestar-se obert a estudiar totes les propostes que es
generin des de la taula. En aquesta primera trobada, l'SPC,
conjuntament amb la resta de forces sindicals que hi van
assistir, van defensar que les alternatives a la crisi passen
inel·ludiblement per fer una aposta per la millora de la
qualitat dels productes informatius i per potenciar les
redaccions dels mitjans per fer unes publicacions que
satisfacin realment el dret de la ciutadania a rebre una
informació de qualitat. «

L'extensió de la protesta i el canvi de criteri de la junta electoral
obren una via per superar els blocs electorals
La setena mobilització de professionals dels mitjans públics
de comunicació a Catalunya ha comportat una extensió de la
protesta a més mitjans locals i avenços en l'explicació
pública de la vaga de firmes, que volia dir-li a la ciutadania
que estava en joc el seu dret a la informació veraç. A la
vegada, i per primer cop des que va començar la tradició dels
recursos de partits contra acords de consells d'administració
de mitjans que flexibilitzaven els criteris més rígids dels
blocs electorals en els informatius, la Junta Electoral de
Barcelona i la Junta Electoral Central han rebutjat aquests
recursos, donant per bons els acords dels consells
d'administració, però introduint criteris realment nous que no
apel·len per a res a suposats condicionants derivats de la Llei
electoral (LOREG).
Així, el 9 de maig, després de referir-se positivament al
«punto de vista profesional», la Junta de Barcelona responia
el següent al recurs de CiU que reclamava una durada de la
informació de cada candidatura en proporció estricta als
darrers resultats electorals : «..entendiendo además que esta
Junta no es competente ni para determinar el tiempo que el
medio de información (CCRTV) ha de dedicar a cubrir
información electoral (...) en el sentido de que la obligada
ampliación de la duración de los espacios informativos no
puede ser impuesta a los medios de comunicación, cuya

libertad de programación, en ese aspecto, debe ser
respetada, sin que pueda por tanto, en principio,
considerarse competente la Administración electoral para
determinar o condicionar la duración total de los espacios
informativos de los medios de comunicación, ni tan sólo si ha
de emitir información electoral».
I després de citar «l'interès informatiu» com a criteri bàsic
per a la informació electoral de la campanya que es feia fora
de Catalunya, continuava: «Salvo los espacios gratuitos de
propaganda electoral, no pueden las Juntas Electorales
inmiscuirse en la programación de los medios audiovisuales,
siempre que se respeten los principios de pluralismo político
y social, así como la neutralidad informativa de los medios de
comunicación de titularidad pública en periodo electoral».
Malgrat les ambigüitats de l'acord, ratificat el 16 de maig per
la JEC, perquè continua defensant la proporcionalitat, la
Junta Electoral en contradiu d'anteriors que s'oposaven als
criteris professionals i que aplicaven a la informació electoral
el minutatge i l'ordre estrictes que la LOREG dictamina per
als espais de propaganda electoral. I per omissió deixa clar
que no hi ha cap llei que obligui a imposar espais
cronometrats per a la informació electoral. Creiem, per tant,
que s'obre una nova perspectiva d'avenç en la lluita
professional contra els blocs electorals, i que des de la força
que ens dóna la darrera mobilització, s'ha de pressionar
partits polítics i consells d'administració perquè deixin
d'apel·lar a la falsa obligació de sotmetre's a la Llei electoral
i respectin els criteris professionals amb què suposadament
es fa la informació política quan no hi ha campanya. I diem
suposadament perquè si en algun mitjà hi hagués encara
comissaris polítics que amenacessin el pluralisme i la
neutralitat proclamats en la lletra de les lleis que el regulen,
la solució no seria el repartiment «equitatiu» del pastís,
erosionant la professionalitat dels informadors, sinó la
reforma legal que asseguri la desgovernamentalització i la
despartidització d'aquests mitjans, en la línia de la tan
anhelada i potser aviat assolida de la CCRTV, que hauria
d'inspirar les normatives de les radiotelevisions públiques
locals i que des de l'SPC apressem a aprovar definitivament
ben aviat. «

Els editors de diari volen apropiar-se dels drets d'autoria dels
periodistes
Les empreses editores de diaris estan intentant, per tots els
mitjans al seu abast, apropiar-se dels diners que generin els
articles periodístics quan siguin reproduïts en revistes de

premsa, sense comptar amb els autors d'aquests treballs. La
nova Llei de propietat intel·lectual estableix que les
empreses que confeccionen i distribueixen recopilacions
d'articles periodístics -les revistes de premsa, conegudes com
de recopilació-, amb finalitats comercials, han de pagar una
«remuneració equitativa» a l'autor. Aquests diners, que han
de ser recaptats i repartits per un òrgan gestor encara no
constituït, són els que els editors pretenen rebre com si fos
seu. Argumenten que la llei els declara a ells propietaris dels
drets d'autor, quan no és així. Aquesta Llei considera lícita
l'activitat de citar textos ja publicats, amb finalitats docents
o d'investigació. Quan es reprodueixen articles en la seva
integritat, l'única obligació que imposa la Llei és la de pagar
a l'autor el que li correspongui.
Ara, les empreses han donat un pas més en el seu intent
d'apropiar-se d'aquests diners: 57 editores, en representació
de 82 periòdics, han presentat una demanda contra Rodalca
SL, una entitat dedicada a la recopilació, perquè diuen que
no pot realitzar aquest treball sense la seva autorització.
Aquesta demanda ha estat admesa a tràmit per un jutge de
Madrid, la qual cosa no pressuposa res respecte al veredicte
final. La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)
denuncia l'actuació dels editors, que amb aquesta acció
judicial pretenen acoquinar les empreses de recopilació i
quedar-se amb uns diners que no els corresponen. La FeSP
expressa la seva solidaritat amb l'empresa Rodalca, que des
del primer moment es va mostrar disposada a pagar la
quantitat que s'acordi per cada reproducció d'articles.
Aquesta Federació espera que la Justícia posi les coses al seu
lloc i sentenciï el que, encara que és obvi, els empresaris no
volen entendre: que els autors dels articles periodístics són
els periodistes que els signen i no els editors dels diaris. «

La FeSP se solidaritza amb Patxi Ibarrondo, exdirector del
setmanari càntabre La Realidad
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) denuncia el
setge judicial que ve patint en els últims anys el periodista
càntabre Patxi Ibarrondo, exdirector de la desapareguda
revista La Realidad, a instàncies de l'exsecretari general del
PP d'aquesta comunitat i expresident de Caixa Cantàbria,
Carlos Sáiz. Ibarrondo va ser condemnat en el seu moment a
indemnitzar amb 120.000 euros al llavors màxim dirigent del
PP de Cantàbria, per unes informacions publicades en
aquesta revista que, encara que eren certes, una jutge va
considerar que atemptaven contra el seu honor. Aquesta
quantitat va ser reduïda posteriorment a 12.000 euros per
l'Audiència Provincial, però en aquella data la revista s'havia

vist obligada a tancar. En aquella època la Llei permetia
executar una sentència encara que no fos ferma -normativa
que va ser anul·lada després-, per la qual cosa Sáinz va
sol·licitar aquesta mesura i va dur la publicació al
tancament.
L'estrès que va patir Patxi Ibarrondo a causa del assetjament
al que estava sent sotmès va provocar que en 2004 li
diagnostiquessin la malaltia de Parkinson. Li va ser concedida
una pensió per invalidesa permanent, de la qual viu
actualment. La jutge Laura Cuevas havia embargat el 12%
dels ingressos de Patxi Ibarrondo. Recentment, a instàncies
de Carlos Sáiz, ha embargat la totalitat del compte en la qual
el periodista rep la seva pensió, la qual cosa el deixa en la
indigència.
Des de la Junta Executiva Federal de la FeSP fem una crida a
tota la professió periodística, de manera especial a
l'Associació de la Premsa de Cantàbria, perquè mostri la seva
solidaritat i ajuda a un periodista que travessa un moment
tan greu només perquè va decidir exercir la seva professió
amb independència i es va convertir en incòmode. El que li
ha ocorregut a Ibarrondo és un clar atac a la llibertat
d'expressió i així hem d'entendre'l tots els periodistes. La
FeSP es posa a la disposició de Patxi Ibarrondo per a
qualsevol iniciativa que vulgui emprendre en defensa de la
seva dignitat i ha encomanat als seus serveis jurídics que
estudiïn les mesures a portar a terme per a frenar aquest
atropellament. «

La informació i els valors democràtics
El secretari general de la FeSP, Enric Bastardes, ha publicat a
la revista Cuadernos para el Diálogo un article d'opinió sobre
la situació actual a Espanya del dret a la informació de la
ciutadania. En aquest escrit mostra la seva preocupació -i
també la de l'SPC i de la FeSP- per les greus mancances que
hi ha en aquest àmbit en el conjunt de l'Estat. S'hi destaca
l'assetjament que pateix la informació per part de la pràctica
totalitat d'empreses de comunicació i de bona part del
sistema polític i recorda les propostes i iniciatives impulsades
en favor d'un ple reconeixement del dret a la informació que
té la ciutadania, tal com estableix l'article 20 de la
Constitució i l'article 52 del nou Estatut de Catalunya. El text
íntegre es pot consultar a la web de l'SPC:
www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=654&ln=ct «

Els treballadors de la Televisió Canària surten vencedors del seu
pols amb l'empresa
Els treballadors de la Televisió Canària (TVC), que presten els
seus serveis a través de la Societat Canària de Televisió
Regional (Socater), han aconseguit importants millores
després del preacord ratificat entre les parts, malgrat haver
estat ignorats pels gestors públics de la cadena autonòmica.
Els empleats de la Televisió Canària, després de realitzar una
de les vagues més llargues duta a terme a tot Espanya en un
mitjà de comunicació des de l'arribada de la democràcia, han
aconseguit plasmar en el seu nou conveni col·lectiu moltes
de les seves reivindicacions. La lluita portada a terme pels
professionals de la televisió canària també contribuirà a
millorar la qualitat d'aquest servei públic, ja que, per
exemple, l'acord suposa la pràctica desaparició, al llarg dels
pròxims sis mesos, de l'ocupació precària que existeix
actualment a l'empresa. També s'ha garantit que la
contractació indefinida i estable al llarg de la vigència del
pròxim conveni no sigui inferior al 80 per cent de la plantilla
de treballadors.
En matèria de retribucions es millora fins a arribar a
augments de la massa salarial del 5,24% aquest any; un 3,34%
el 2008; i igual percentatge d'increment el 2009, índexs als
quals se sumaran la desviacions que experimenti l'IPC previst
cadascun d'aquests anys. La jornada de treball dels
treballadors es redueix a 48 hores anuals al llarg dels tres
anys de vigència del conveni. A pesar de les importants
millores aconseguides, els treballadors de la Televisió
Canària continuaran realitzant el mateix treball que els seus
companys de les altres televisions autonòmiques però amb
condicions molt inferiors. A la pàgina web de la FeSP
(www.fesp.org) i a la de la UPCC (www.upccanarias.com) es
pot ampliar la informació sobre aquest conflicte. «

La UPCC renova tots els seus òrgans de direcció en el darrer
Congrés del Sindicat celebrat a Tenerife
La Unió de Professionals de la Comunicació de Canàries
(UPCC) ha renovat els seus òrgans de gestió i direcció, per als
pròxim anys, durant el I Congrés Ordinari d'aquesta
organització sindical celebrat el passat cap de setmana a
Tenerife. Aquest sindicat d'àmbit autonòmic compta ja amb
més de 200 afiliats a l'arxipèlag i acaba de celebrar el seu
quart aniversari. La nova junta executiva, composada per 14
persones, està liderada per la periodista Luz Belinda Giraldo,
que assumeix la Secretaria General del Sindicat, i que té

entre els seus objectius fonamentals assolir una major
implantació de l'organització per tot Canàries. Una altra fita
prioritària és donar a conèixer dins de les empreses el paper,
necessitats i possibilitats que ofereix aquest sindicat als
treballadors de la comunicació. Els assistents al congrés van
tenir un moment emocionant de record i homenatge per a
Cosme Orta Galindo, cofundador d'aquesta organització,
company i amic que va morir recentment en un accident de
trànsit. A la pàgina web de la UPCC (www.upccanarias.com)
hi ha més informació sobre el Congrés. «

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