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El Parlament aprova la reforma de la CCRTV

El Parlament de Catalunya va aprovar el 3 d'octubre passat la
nova Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA). Quasi vuit anys després del mandat parlamentari per
reformar la Llei de la CCRTV, acordat després del primer ple
monogràfic sobre l'Audiovisual, de desembre de 1999, s'ha
legislat un nou model de mitjans públics de la Generalitat.
Limitada la via de l'Estatut de Redacció, que permetia negarse a fer informació manipulada, però que no garantia la
independència editorial, van ser professionals d'aquests
mitjans els que van apuntar cap a la necessitat de reformes
legislatives per sostreure al Govern la potestat de nomenar el
director general de la Corporació i mediatitzar així la
independència de la ràdio i la televisió autonòmiques. Amb el
suport del Sindicat i del Col·legi de Periodistes, la proposta
va entrar a la cambra catalana, i a més de la reforma de la
CCRTV es va acordar aprovar una nova Llei del CAC i l'impuls
d'una Llei Audiovisual. Aquestes dues lleis van anar endavant
però la de la Corporació no s'ha desencallat fins ara per
interessos estratègics o tàctics d'una o altra força política.
Ha passat tant de temps, i tantes coses, que els professionals
dels mitjans de la Corporació ja no es fan il·lusions pel que
fa a la bondat de la reforma legislativa, o bé se n'han
oblidat. Els interessos partidistes, manifestats clarament en
la política de blocs electorals minutats, i subjacents encara
en la composició i algunes actuacions del CAC tot i l'avenç
innegable que representa, han fet augmentar el descrèdit
dels polítics. Sembla una contradicció insalvable que els qui
protagonitzen sovint ingerències en la llibertat d'informació
puguin ara blindar legislativament la independència
professional dels directius de la CCRTV i de la feina dels seus
treballadors.
Malgrat tot, si es compara amb reformes més reduïdes com
les que s'han fet en la Llei d'RTVE o la que es proposa ara per
a l'RTVA, que no van més enllà de l'elecció del director
general per majoria parlamentària (sigui per 2/3 o per 3/5
parts), és innegable que la Llei de la CCMA és la més
avançada pel que fa a l'intent d'assolir graus importants
d'independència, tant pel que fa al nomenament dels
integrants del nou Consell de Govern, que tindrà moltes
competències ara en mans del director general, com dels
màxims representants de la Corporació: president i director
general. Aquests graus els hauria de garantir la intervenció
del CAC, que podrà avaluar la idoneïtat dels membres del
Consell que proposin els grups parlamentaris. Aquests,
després, hauran d'elegir, fora de l'empresa, el millor candidat
a director general. El Parlament triarà el president, que ara
serà permanent i no rotatori, entre els membres del Consell.
La Llei contempla una comissió de seguiment del contracte-

programa, amb dos representants dels treballadors, i la seva
presència també en el Consell Assessor de Continguts i de
Programació, que passa a ser de 21 membres nomenats pel
Parlament. La composició del Consell de Govern passa de 9
integrants en la proposta inicial a 12, amb el perill que
comporta de reproducció del mapa parlamentari i per tant
d'un comportament partidista. Per últim, la nova Llei de la
CCMA permet la possibilitat de creació d'un Comitè
Interempreses a proposta dels diferents comitès d'empresa
de la Corporació. En tot cas, i juntament amb els grans
reptes de definició d'un servei públic en l'actual entorn
audiovisual, s'obre sens dubte una nova etapa en l'actuació
de la Corporació, la qual pot encara millorar amb aquesta
reforma, que ens ha d'acostar a una més gran independència
dels mitjans públics de la Generalitat. «

L'SPC s'oposa a convertir els periodistes en confidents policíacs
El Sindicat de Periodistes de Catalunya denuncia el
requeriment de què ha estat objecte el fotògraf Jordi Ribot,
que treballa a les comarques gironines, perquè lliuri totes les
imatges recollides en la manifestació antimonàrquica que es
va celebrar a Girona el 22 de setembre passat. A resultes del
requeriment judicial, Ribot, fotògraf de l'empresa Click Art
Foto, va lliurar el material gràfic obtingut en protestes
contra la monarquia. L'SPC considera que la petició judicial
feta a Ribot i a altres professionals és del tot inadmissible en
una societat democràtica, perquè no és tasca dels periodistes
fer la feina que correspon als cossos de seguretat de l'Estat,
sinó treballar pel dret a la informació de la ciutadania, que
és el que van fer Ribot i la resta d'informadors que van cobrir
aquest esdeveniment. A més, aquest requeriment suposa un
greu atemptat a la condició dels periodistes, ja que en
properes situacions similars els participants poden veure els
treballadors de la informació més com a policies que com a
informadors, amb el risc que això suposa no només per a la
seva seguretat personal sinó per l'amenaça evident que
implica per a la qualitat de la informació que ha de rebre la
ciutadania, objectiu principal de qualsevol periodista.
Demanem al conjunt de la professió que rebutgi aquestes
pressions sobre els periodistes. Els primers anys de la
transició, la professió periodística ja es va manifestar -amb
motiu d'un cas similar- en defensa del secret professional,
amb una pancarta en la qual es podia llegir «els periodistes
no som confidents». L'SPC considera que els treballadors de
la informació són els garants del dret a la informació de la
ciutadania. Aquest fet evidencia un cop més la necessitat
d'una regulació urgent del secret professional dels

periodistes, per evitar aquestes situacions, que van en contra
del dret de la ciutadania a rebre una informació veraç i
plural. «

Elaborada la primera proposta d'Estatut d'Informació a RTVE
El 27 de setembre es va lliurar al consell d'administració
d'RTVE, per part de la comissió redactora triada pels
treballadors de tota la Corporació, el text del primer Estatut
d'Informació d' RTVE. Es tracta d'un projecte que prové d'anys
de discussions entre els sindicats presents al CGI i la direcció,
i que ha tingut el concurs de l'SPM a RNE, a Madrid, i l'SPC a
TVE i RNE a Catalunya. Els primers debats mai no van arribar
a bona fi. Ha estat amb la Llei 17/2006, de 5 de juny, que
configura el servei públic de la ràdio i la televisió de
titularitat de l'Estat, que l'Estatut d'Informació -així s'ha
acordat al final batejar-lo per cobrir el màxim de segments
informatius- pren carta legal de naturalesa. La Comissió
Redactora triada al maig ha estat formada per dotze
persones, que van presentar la seva candidatura a títol
personal, vuit representants de TVE i quatre d'RNE, sis d'ells
amb lloc de treball a Madrid, i els altres sis en diferents
comunitats autònomes. Del consens entre els dotze
redactors/es ha sorgit un text, inspirat en la Llei de la
Corporació abans citada, que consagra la llibertat
d'expressió, la independència de criteri dels informadors i la
pluralitat en l'accés als mitjans públics, així com els drets i
deures dels informadors i els directors d'informatius i
executors de la línia editorial, la carrera professional,
l'organització dels informatius, la conformitat o no amb la
designació dels caps d'informatius -sense caràcter vinculant-,
la clàusula de consciència i el secret professional, els drets
d'autoria, el funcionament dels consells d'informatius, i un
codi deontològic que regeixi l'activitat professional
informativa tant per a informadors com per a directius.
Pel que fa als consells d'informatius es proposen dos grans
consells d'informatius a Madrid, d'àmbit estatal, un per a
ràdio i un altre per a televisió, i un consell conjunt per a
ràdio i televisió en cadascuna de les comunitats autònomes.
Tenint en compte el nombre de treballadors, el consell de
Catalunya tindrà un nombre més gran de representants en el
seu consell. Si el consell d'administració dóna el vistiplau al
text, en poques setmanes el mateix consell redactor, en
qualitat de mesa electoral, convocarà el referèndum perquè
sigui confirmat per tots els treballadors. Si el consell inclou
modificacions caldrà negociar. En qualsevol cas, encara que
no hi ha dates concretes, i pel mig hi haurà les eleccions
sindicals, es preveu convocar les eleccions per als consells

d'informatius a primers del 2008. «

L'SPC critica que es puguin externalitzar els informatius a la TDT
local
La «gestió directa» dels serveis de comunicació audiovisual
local prevista en la Llei de comunicació audiovisual necessita
ser clarificada a la vista de les futures concessions d'aquest
servei que ha de valorar el Consell Audiovisual de Catalunya.
Per això, el CAC ha sotmès a consulta pública un document
que precisa els límits a l'externalització de la programació en
aquest àmbit. El Sindicat de Periodistes de Catalunya posa
èmfasi en el caràcter central de la informació (en aquest cas
de proximitat) en la programació de servei públic, per
garantir el dret de la ciutadania a ser informada de forma
veraç i conformar així una opinió pública democràtica. Per
això l'SPC creu que no és suficient la gestió directa del servei
d'informació dels consorcis locals a través dels responsables
màxims del servei, ni l'apel·lació al compliment de les
normes deontològiques del periodisme per part de les
empreses concessionàries. La línia editorial va més enllà de
les declaracions genèriques sobre veracitat i pluralitat, i es
marca dia a dia en el cobriment de la informació, i per això
només es pot garantir des d'una estructura amb els criteris de
servei públic clars, i amb drets professionals per als
informadors (estatuts de redacció).
L'SPC comprèn les limitacions pressupostàries dels nous ens
que han de conformar la xarxa de televisió digital local, però
a l'hora de discernir quina part de la programació pot ser
externalitzada, tot i el control últim per part dels
representants públics, creu que cal defensar sempre que no
sigui mai la corresponent a la informació, dret constitucional
bàsic que tant costa protegir quan està sotmès a les
exigències de la rendibilitat econòmica o de les pressions
polítiques. «

Campanya per promoure l'aplicació de la Llei d'Igualtat a les
empreses de comunicació
El Sindicat de Periodistes de Catalunya organitza uns cursos
formatius específics sobre la Llei d'igualtat efectiva entre
homes i dones amb l'objectiu de difondre entre els
treballadors del sector les modificacions i la nova legislació
sobre la matèria. La Llei va ser aprovada al Congrés dels
Diputats el 22 de març passat. Un dels seus aspectes

fonamentals és la seva concreció en les empreses i en les
relacions laborals. Així, la Llei introdueix elements
innovadors com ara el permís de paternitat, noves
prestacions per maternitat, els plans d'igualtat, multes per
discriminació per raó de sexe o l'obligació d'establir mesures
per evitar l'assetjament sexual. Però, sobretot, aquesta Llei
dóna molta importància a la negociació sindical. En aquest
sentit, la Llei modifica l'Estatut dels treballadors i obliga a
negociar (Art. 85.1) 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.
Els cursos, que es podran fer tant a la mateixa empresa com
a la seu del Sindicat, tindran una durada de 6 hores,
repartides en dues sessions de 3 hores, i tindran lloc l'octubre
i novembre d'enguany, sent impartits per experts/es en la
matèria. El curs, d'inscripció gratuïta, va dirigit especialment
a representants sindicals, tant delegats o delegades de
personal com membres del comitè d'empresa, però hi poden
assistir també tots els treballadors/ores interessats/ades. El
Sindicat està treballant ja amb diversos comitès d'empresa la
realització d'aquests cursos i convida els treballadors de les
empreses de comunicació a participar-hi per tal de treure el
màxim rendiment a les noves disposicions sobre aquesta
qüestió. «

L'SPC s'adhereix al manifest en defensa d'Anna Politkòvskaia, en
el primer aniversari del seu assassinat
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) s'ha adherit al
manifest promogut per diferents entitats entre les quals hi
ha la Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans, titulat
«Anna Politkòvskaia, ni oblit ni silenci», elaborat en motiu
del primer aniversari del seu assassinat, el pròxim 7
d'octubre. Un dels objectius bàsics de l'SPC és la defensa del
dret de la ciutadania a la informació, raó per la qual lluita
per la millora de les condicions laborals i professionals amb
què treballen els periodistes com a millor alternativa per
garantir aquesta prerrogativa ciutadana. En el manifest es
defineix Politòvskaia com a «periodista valenta i
compromesa» la qual, en els seus reportatges, «va donar veu
a aquells a qui s'havia intentat silenciar, tot narrant les
crueltats més esgarrifoses d'un conflicte sàdic i sanguinari
que persisteix des de fa anys». L'SPC s'afegeix doncs als
diferents actes d'homenatge que es puguin fer en record de
la periodista russa i per denunciar els atacs, cada cop més
seriosos i greus, contra el dret de la ciutadania a rebre

informació veraç i de qualitat, tot i que la majoria d'ells no
tenen les tràgiques conseqüències de l'assassinat de què va
ser objecte la companya russa. En el manifest es recorda la
frase de Politkòvskaia «el meu ofici és buscar i escriure la
veritat», que és l'eix fonamental d'aquesta professió. A la
pàgina web del Sindicat (www.sindicat.org) es pot llegir el
text íntegre del manifest. «

El PSOE incompleix la major part de les promeses legislatives
sobre el dret a la informació
El Congrés dels Diputats enfila els darrers mesos de
legislatura i tot apunta que l'Estatut del periodista
professional (EPP), la Llei audiovisual estatal i el conseqüent
Consell estatal audiovisual quedarà per a més endavant.
Tampoc ha afrontat la regulació laboral dels periodistes la
qual cosa implica principalment el no reconeixement de la
figura del periodista a la peça, un dels col·lectius que més ha
crescut en els darrers anys. El Govern de José Luis Rodríguez
Zapatero haurà incomplert així les seves promeses electorals,
de les quals, en l'àmbit de la comunicació, només haurà
afrontat la reforma d'RTVE. El Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) i la Federació de Sindicats de Periodistes
(FeSP) denuncien aquesta situació i esperen que les
formacions polítiques es comprometin a afrontar la reforma
de manera prioritària després de les eleccions, de manera
similar a com han legislat el dret a la informació de la
ciutadania la pràctica totalitat dels països del nostre entorn
democràtic. L'SPC i la FeSP lamenten que el partit majoritari
s'hagi deixat influir per les pressions de les empreses de
comunicació i de la dreta conservadora per no impulsar unes
reformes que tenen com a únic objectiu dotar els
treballadors de la informació de les garanties laborals i
professionals indispensables per satisfer el dret a la
informació de la ciutadania, una de les prerrogatives
bàsiques en qualsevol societat veritablement democràtica. «

El PP vol privatitzar Telemadrid
El Partit Popular ha presentat a l'Assemblea de Madrid una
proposició no de llei per privatitzar la gestió de la cadena
pública Telemadrid, iniciativa que ha estat rebutjada pels
grups d'Esquerra Unida (IU) i socialista (PSOE), que proposen
com a alternativa un nou model de gestió similar a l'aprovat
per les Corts per a Ràdio Televisió Espanyola (RTVE). El
portaveu del PSOE en matèria de comunicació, José Cepeda

va rebutjar a la seu parlamentària la possible privatització de
Telemadrid i va advocar per redimensionar l'ens i aplicar-li
un nou model a l'estil del d'RTVE. Cepeda assenyala que
«estem en contra de la iniciativa del PP perquè és la
culminació d'una història de fracàs anunciat». El diputat
socialista ha demanat que la presidenta de la Comunitat de
Madrid, Esperanza Aguirre, acordi amb el PSOE un nou model
de televisió on es fugi de la televisió de partit i es vagi a un
model de televisió pública que sigui rendible en termes
socials. El portaveu d'IU a la Comissió de Control de
Telemadrid, Antero Ruiz, ha condemnat la
«instrumentalització del canal en el marc de la controvèrsia
electoral ben aviat iniciada amb vista a les eleccions generals
del 2008», i ha demanat que el Govern regional doti l'ens
«dels recursos financers necessaris per al desenvolupament
de les seves tasques de servei públic, promovent una
programació de qualitat, plural, i oberta al servei de tota la
ciutadania madrilenya».8 «

El TSJA ratifica la condemna a l'agència Korpa per la mort d'una
de les seves reporteres
Sala social de Sevilla del Tribunal Superior de Justícia
d'Andalusia (TSJA) ha desestimat el Recurs de súplica
presentat per l'Agència Korpa contra la sentència que
reconeixia la relació laboral d'Ana Belén García, una de les
reporteres d'aquesta agència del cor, i declarava la seva mort
en accident de tràfic com a sinistre de treball «en missió».
La resolució del TSJA confirma en tots els seus termes la
sentència dictada en el seu moment pel jutjat social número
quatre de Sevilla i ratifica la indemnització a la família de la
redactora. Ana Belén García, reportera de l'agència Korpa,
propietat de les també periodistes Paloma García Pelayo i
Ángela Portero, va morir en un accident de treball «en
missió» el 20 de gener del 2005 quan es dirigia, en companyia
d'una reportera gràfica de la mateixa agència, des de Sevilla
a Còrdova a cobrir un acte dels prínceps d'Astúries en un
automòbil facilitat per l'empresa Korpa.
El TSJA ratifica en tots els seus termes la sentència del jutjat
social número quatre de Sevilla que va declarar com a
accident laboral la mort d'Ana Belén García. L'alt tribunal
andalús considera igualment demostrada la relació laboral de
la morta amb Korpa amb almenys disset elements que
configuren una relació pròpia d'un contracte de treball. Per
això ratifica la condemna de l'empresa a abonar als pares
d'Ana Belén García una indemnització de 89.673 euros. El
Sindicat de Periodistes d'Andalusia (SPA) i la Federació de
Sindicats de Periodistes (FeSP), que han exercit les accions

judicials a través del seu advocat Carlos Crisóstomo, mostren
la seva més absoluta satisfacció per aquesta nova sentència
que consideren un suport judicial a les nombroses denúncies
que sobre la situació dels periodistes, i especialment els que
s'ocupen dels temes del cor, han estat realitzant.
L'èxit que suposa per a la professió periodística aquesta nova
sentència favorable hauria de ser un seriós toc d'atenció per
a les empreses de comunicació que continuen basant gran
part dels seus beneficis econòmics en les precàries
condicions laborals, salarials i professionals dels seus
treballadors. Així mateix, l'SPA destaca que aquest cas
demostra, una vegada més, la necessitat de regular
legalment la professió periodística mitjançant un Estatut del
periodista professional -que es troba en tràmit en el Congrés
dels Diputats- i una llei de drets laborals que ho
complementi. «

La FeSP dóna el seu suport als periodistes portuguesos en defensa
de l'Estatut del Periodista, retallat pel govern del país
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha enviat al
Sindicato do Jornalistas (SJ) de Portugal, el seu total suport
«en la vostra lluita per preservar els drets dels periodistes
portuguesos davant l'atac a la nostra professió que
representa el nou Estatut del Periodista aprovat pel
parlament del vostre país». En el missatge enviat s'afirma
que «entenem que les reformes aprovades a iniciativa del
Govern incorporen dures restriccions a la llibertat
d'informació i són un atac directe a la independència
professional dels periodistes, sense la qual tota democràcia
està amenaçada». La FeSP comparteix la preocupació i la
lluita dels periodistes portuguesos i «instem les forces
polítiques que han donat suport aquestes mesures restrictives
del dret a la informació que recapacitin sobre el greu dany
que estan inferint a la llibertat de la ciutadania portuguesa».

«

Els periodistes francesos reclamen la independència jurídica de
les redaccions
El conjunt dels sindicats de periodistes francesos desitja una
llei que garanteixi la independència jurídica de les
redaccions, segons ho han afirmat en roda de premsa els
portaveus d'aquestes organitzacions en la qual han fet una
crida a la professió per a la mobilització. «La professió mai

no ho ha tingut tan malament des de 1946», ha afirmat David
Larbre, representant del majoritari Sindicat National des
Journalistes (SNJ), en nom del conjunt dels sindicats presents
a l'acte (SNJ,SNJ-CGT, USJ-CFDT, SJ-CFTC, SPC-CFE-CGC i SJFO). Larbre considera «greus els fets que s'han anat
acumulant durant els últims mesos»; entre d'altres, la
temptativa del propietari de Tribuna, de readquirir les
accions, els casos de censures a la Tribuna i al Journal du
Dimanche o el nomenament d'un home de confiança de
Nicolas Sarkozy al capdavant de TF1. «És necessari que la
professió es mobilitzi perquè deixi de jugar, sovint a pesar
seu, de valedor del president de la República o dels magnats
de la premsa», ha afegit Dominica Candille (SNJ-CGT). La
dirigent sindical ha recordat que «hi ha dues terceres parts
dels francesos que no tenen confiança en els periodistes», i
ha afegit que «és necessari decidir què volem fer del nostre
ofici davant les dificultats econòmiques i polítiques que no
ens permeten exercir-la bé».
Des del juliol i per primera vegada en quinze anys, els
sindicats de periodistes treballen junts per obtenir una
modificació legislativa «que garanteixi la independència
jurídica de les redaccions» i la inclusió en el conveni
col·lectiu dels periodistes dels codis deontològics
internacionals que garanteixen l'ètica professional. Les
organitzacions periodístiques han presentat propostes
concretes d'una modificació legislativa en una reunió
celebrada el 4 d'octubre a París, abans de la manifestació
massiva que es prepara per al 5 de novembre davant de
l'Assemblea Nacional amb motiu de la Jornada d'acció
europea pels drets dels periodistes. «

El 5 de novembre, jornada europea de lluita en defensa del
periodisme
La jornada de lluita que la Federació Europea de Periodistes
(FEP) -branca europea de la FIP- ha convocat per al pròxim 5
de novembre té com a objectiu la defensa dels drets dels
periodistes. L'organització afirma en un comunicat que «un
periodisme malalt és un perill per a la democràcia a Europa».
Amb aquesta iniciativa, la principal organització
internacional de periodistes pretén alertar la societat sobre
les amenaces que hi ha sobre la informació i demana als seus
membres que impulsin al seu territori activitats amb aquesta
finalitat. Així, hi haurà assemblees als mitjans,
manifestacions, concentracions, accions més de caràcter
lúdic i també minuts de silenci en memòria de periodistes
assassinats. «

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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