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Avancen els preparatius per a l'Assemblea de periodistes, el 7 de
juny, a Barcelona, al Centre Cívic Parc -Sandaru
El comitè organitzador de l'Assemblea de Periodistes de
Catalunya, convocada per al pròxim 7 de juny, està avançant
en els preparatius, tant en els aspectes més logístics com en
el dels continguts. L'assemblea es desenvoluparà a Barcelona,
al Centre Cívic del Parc (Sandaru), carrer de Buenaventura
Muñoz, 21. Està situat molt a prop del parc de l'Estació del
Nord i ubicat en l'espai on antigament hi havia la fàbrica
d'aquesta popular marca de begudes carbòniques de l'època
del franquisme. L'SPC ha impulsat un blog per a informar de
tot allò que envolta l'assemblea, que pretén ser un punt de
debat sobre els reptes més importants que té plantejats avui
la professió i elaborar propostes que permetin afrontar-los
amb
èxit.
L'adreça
del
blog
és
www.assembleajuny.wordpress.com i hi ha tant el programa
de la jornada com els documents que s'hi aportaran. L'SPC
està ultimant la llista dels ponents i està desenvolupant una
tasca de difusió de l'assemblea amb trobades amb periodistes
d'arreu del país. El Sindicat ha gestionat la possibilitat
d'allotjament a Barcelona per a tots aquells informadors de
comarques que en necessitin, sigui per al dia precedent o
posterior a la celebració de l'assemblea. Al blog citat hi ha les
dades oportunes. L'SPC fa una crida al conjunt dels
professionals de la informació catalans perquè assisteixin a
l'assemblea. Gairebé cada dia es produeixen esdeveniments
que aconsellen que els periodistes fem una reflexió sobre les
diferents circumstàncies que envolten la nostra pràctica
professional. «

Perilla la programació en català a TVE-Catalunya

La direcció de TVE-Catalunya ha apuntat la possibilitat de
tancar durant el mes d'agost els informatius en català per
manca de gent, atès que molts treballadors faran vacances.
Cal recordar que fa un any, l'informatiu en català Cat-24 que
s'emetia en desconnexió per la TDT, es va deixar de fer
també el mes d'agost esgrimint el mateix argument i ja no
s'ha fet més, ha desaparegut de la graella. Només l'SPC ho va
denunciar. En un comunicat de la secció sindical de l'SPC a
TVE-Catalunya s'afirma que «tenim experiències negatives
que ens donen la raó: el Catalunya Avui, el van liquidar
després d'un estiu. Una altra dada que fa témer el pitjor, és
el fet que l'Informatiu Vespre, Plató Obert i l'Informatiu Cap
de setmana, ja no disposen de corrector lingüístic, les
professionals que feien aquesta tasca han estat destinades a
fer altres feines. L'empresa, amb aquesta decisió, ha deixat
aquests informatius sense la figura del corrector de català,
tan necessària per vetllar per la correcta qualitat lingüística
de la nostra llengua, tant en l'aspecte sintàctic com en el
fonètic. El pitjor de tot, és que aquestes places potser ja no
es cobriran més. És que tenen previst suprimir aquests
informatius?»
Un fet molt greu que evidencia el menyspreu vers la
producció en català de TVE-Catalunya és la incompareixença
sense justificació, malgrat estar anunciada, de la directora,
Montserrat Abbad, i del president de la CRTVE, Luís
Fernández, el 9 de maig al Parlament de Catalunya per
participar a la Jornada La Democràcia Televisada que
organitzava el Consell Assessor d'RTVE a Catalunya. A la
jornada hi van participar especialistes dels mitjans de
comunicació, de la justícia i de la política per parlar, entre
d'altres coses, del futur i present de la televisió pública. En
cloure l'acte, el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, va demanar
«davant les cadires buides dels nostres directius, la
continuïtat de la producció en català del Centre de Sant
Cugat» i va apuntar que TVE estudiï la creació d'un nou canal
digital en català que emeti a través del múltiplex de la TDT
de TVE per a totes les comunitats de parla catalana. La secció
sindical de l'SPC a Sant Cugat assegura que «no podem assistir
impassibles a la desaparició de tot allò que ens dóna un sentit
com a centre de producció. No podem conformar-nos només
denunciant-ho. Us cridem a tots i a totes a protestar fins a
aconseguir que no es surtin amb la seva; cal que, almenys una
vegada, remem tots en la mateixa direcció.» «

La decisió judicial sobre el cas Telma Ortiz no amaga la denigració
progressiva de la professió que alguns mitjans provoquen

Davant la decisió de la jutgessa de Toledo de desestimar les
mesures cautelars contra 57 mitjans de comunicació
reclamades per Telma Ortiz i Enrique Martín-Llop, l'SPC, tot i
respectar-la, vol assenyalar que és injustificada i perillosa
l'eufòria d'alguns mitjans, que airegen la decisió com si fos un
triomf del dret a la informació, quan en realitat fa evident la
necessitat de regular-la. És de la màxima gravetat per a la
informació que la definició de personatge públic sigui
propietat dels mitjans, que han adquirit la capacitat de
fabricar-los al seu gust i segons les seves necessitats de
màrqueting. L'SPC ha emès dos comunicats sobre aquest afer
que es poden consultar íntegrament a la pàgina web del
Sindicat (www.sindicat.org) «

Els mitjans de la Generalitat ultimen l'organigrama sis mesos
després d'aprovar-se la Llei de la CCMA
Els nomenaments produïts en les darreres setmanes a la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) poden
permetre que finalment les emissores de la Generalitat surtin
de la situació transitòria en què han estat des de l'aprovació
de la nova Llei, l'octubre de l'any passat. Això és bo, però no
ho és que l'acord pugui estar emmarcat en les negociacions
partidistes que han portat al nomenament de Rosa Cullell
com a directora general, i molt probablement també als
d'Oleguer Sarsanedas i Mònica Terribas al capdavant de
Catalunya Ràdio i TV3. Mirant al futur, els comitès d'empresa
i els professionals de les dues emissores han reclamat que la
producció pròpia i la independència siguin les divises de la
nova Corporació. Independència i professionalitat que poc
abans havia qüestionat el diputat socialista Manuel Mas, que
havia demanat la destitució de Mònica Terribas, de la direcció
de La nit al dia, per una suposada intenció subliminal d'un
recurs de realització en una entrevista al President Montilla.
L'SPC es va pronunciar immediatament contra la
improcedència d'aquesta reclamació que «ignora tots els
mecanismes previstos de vigilància i supervisió de la tasca
informativa de les empreses de la CCMA».En tot aquest
procés d'aplicació de la llei, el Sindicat ha mantingut la
màxima alerta sobre com es desenvolupava, exigint en tot
moment que els nomenaments es fessin sense cap tipus
d'ingerència política i que no es basessin en pactes polítics
per repartir-se mitjans i càrrecs a la italiana. La realitat no
ha fet esvair els dubtes, els nous càrrecs professionals ténen
el repte de blindar la independència dels mitjans i dels
treballadros de les empreses de la Corporació. «

La FeSP rebutja que una jutgessa requereixi a diversos mitjans de
comunicació que no informin d'un crim
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) va mostrar en
un comunicat emès el 29 d'abril passat el seu rebuig a la
decisió de la jutgessa de Barcelona Elena Carasol, qui va
requerir a quatre mitjans de comunicació que no publiquessin
informació sobre un crim perquè la investigació estava
declarada secreta. En els seus requeriments -que va dirigir a
El Periódico de Catalunya, El País, Cadena Ser i Catalunya
Ràdio-, la titular del Jutjat d'Instrucció número 25 de
Barcelona indica que si els periodistes difonen alguna dada
sobre l'afer incorreran «en un delicte de revelació de secrets i
desobediència a l'autoritat judicial». La Junta Executiva
Federal de la FeSP mostra la seva sorpresa davant d'aquesta
decisió judicial perquè el delicte de revelació de secrets
només pot cometre'l el funcionari que tingui l'obligació de
custodiar un sumari i no el periodista, que es limita a complir
amb la seva obligació de buscar informació per mitjans lícits com en aquest cas- per transmetre-la a la ciutadania. El
comunicat íntegre es pot llegir a www.sindicat.org. «

Un jutge afirma que «Interès públic i interès del públic no és el
mateix»
L'Audiència Provincial de Sevilla ha ratificat la sentència del
jutjat de Primera Instància que condemna el desaparegut
programa de la cadena Telecinco Aquí hay tomate a
indemnitzar Cayetana Fitz-James Stuart per haver vulnerat
greument els seus drets a l'honor i a la intimitat. L'Audiència
Provincial ha desestimat el recurs dels condemnats en
considerar que «per més que es repeteixin una vegada i altra
els mateixos arguments, no s'arriba a a desvirtuar allò decidit
en la sentència, la fonamentació jurídica de la qual és
ajustada a la doctrina legal». Els condemnats reiteraven en la
seva apel·lació que «el que es va publicar es limita a fer-se
eco d'una infidelitat de la denunciant recollida en el llibre
Memorias de viva voz. Autobiografía y testamento, d'Antonio
El Bailarín, i que no es tenia en compte la rellevància pública
i social de la demandant, la publicitat que afirmen que ella fa
de la seva vida privada, la neutralitat de la informació, i
l'interès públic de la notícia.
Sobre aquesta qüestió, el magistrat coincideix amb allò
manifestat pel ministeri públic en la vista oral, que «una cosa
és l'interès públic i una altra l'interès del públic». Així mateix,
assenyala la sentència que «el marujeo, com de castissa
forma el va qualificar el seu il·lustre representant, no pot ni
ha d'erigir-se, en una societat d'homes lliures, com a model,

mirall, espècie protegible, ni ser considerat representació
d'aquesta realitat social a la qual devem respecte». El
magistrat prossegueix que «per més que la realitat social
muti, abans i ara, el fet que es proclami a bombo i platerets
la infidelitat d'una dona, és matèria que la deshonora». Per
això, a més de ratificar la indemnització de 90.000 euros, el
veredicte obliga els demandats a publicar la sentència en tres
diaris de difusió nacional i en telediaris de la cadena del
programa condemnat. «

Les candidatures del Sindicat de Periodistes guanyen les eleccions
a El Mundo, a la televisió de l'Hospitalet i a COM Ràdio
La candidatura del Sindicat de Periodistes de Catalunya va
guanyar les eleccions sindicals a El Mundo de Catalunya,
celebrades el 20 de maig passat. D'un cens de 28 electors
n'han votat 16. La resta tenien jornada de descansats o eren
fora de la redacció per motius professionals. La llista de l'SPC,
que era l'única que es va presentar, va obtingut la plaça de
delegat de personal en joc. D'altra banda, l'SPC també és
l'única organització amb representació sindical a la Televisió
de l'Hospitalet, gestionada per l'empresa Jade Audiovisual SA,
que pertany al grup Lavinia SA. En aquesta empresa, amb un
cens de 35 treballadors, s'han escollit tres delegats de
personal, tots a la lista del Sindicat. A les eleccions sindicals
va haver-hi una àmplia participació, que va arribar gairebé al
90 % de la plantilla. Amb anterioritat només es disposava d'un
delegat de personal que també havia estat elegit per l'SPC.
Amb aquests resultats, El Sindicat aferma considerablement
la seva representació en l'àmbit de les televisions locals de
Catalunya.
Al seu torn, la llista de l'SPC també va guanyar novament les
eleccions sindicals a l'emissora local COM Ràdio, celebrades el
25 d'abril passat, on hi obtingué la majoria en el comitè
d'empresa. D'un total de cinc membres, la candidatura del
Sindicat de Periodistes va aconseguir tres representants,
mentre que la llista conjunta, denominada coalició sindical,
de CCOO i UGT, va obtenir els dos restants. La implicació dels
treballadors en aquestes eleccions sindicals va ser una de les
més altes en la història d'aquesta emissora pública, i això va
originar que la participació arribés gairebé al 90% del total de
la plantilla. Amb aquest resultat, l'SPC manté la seva
presència en la ràdio d'àmbit local més important de
Catalunya ja que agrupa n important nombre d'emissores
municipals associades a COM Ràdio. «

L'SPC i la FeSP reclamen millores laborals i professionals amb
motiu de l'1 i del 3 de maig, dues dates i una sola lluita
Per al Sindicat de Periodistes de Catalunya, les dates de l'1 i
el 3 de maig -Dia Internacional dels treballadors i Dia de la
Llibertat de Premsa respectivament- sempre han estat dues
cares de la mateixa moneda. La precarietat laboral dels
periodistes és un caldo de cultiu per a una informació mal
feta, sense rigor i sense contrast. Amb una sola jugada, es
vulneren dos drets fonamentals reconeguts en tota legislació
democràtica, com són el d'un treball digne i el de rebre una
informació plural i veraç. Per això l'SPC sempre ha ajuntat
aquestes dues commemoracions, perquè per a nosaltres són
unes reivindicacions indestriables l'una de l'altra. Enguany la
situació no és diferent. Assistim constantment a les agressions
que des dels poders polítics i econòmics es fan al dret de la
ciutadania a rebre una informació veraç i de qualitat. I és per
defensar aquest dret que fa anys que reivindiquem mesures
legislatives com les que hi ha a la pràctica totalitat dels
països del nostre entorn. Per això reclamem als Parlaments
català i espanyol que impulsin les reformes legislatives
necessàries per garantir el dret constitucional a la
informació. Propostes com l'Estatut del periodista
professional (que s'ha tornat a presentar al Congrés dels
Diputats), la Llei dels drets laborals dels periodistes (que
protegeixi el col·lectiu dels col·laboradors o periodistes a la
peça) i la Llei Audiovisual pendent, junt amb la d'un Consell
estatal de l'audiovisual són mesures que haurien de servir per
dignificar les condicions laborals dels periodistes reforçant la
seva independència enfront de les pressions empresarials,
polítiques i econòmiques de què sovint són objecte. El
comunicat íntegre emès es pot consultar a www.sindicat.org.

«

Aprovat l'Estatut d'Informació d'RTVE
El 18 d'abril passat, es va aprovar en referèndum entre els
professionals dels serveis informatius de RTVE l'Estatut
d'Informació de l'empresa. Va ser aprovat pel 75% dels
professionals d'informatius de TVE i pel 79% d'RNE. A la
consulta hi va participar el 48% de la plantilla d'aquests
serveis. L'Estatut d'Informació de la Corporació regula les
relacions professionals al si de l'empresa i desenvolupa un
codi deontològic de compliment obligat per als professionals
d'informatius i de programes que aporten continguts
informatius. Serà el consell d'administració d'RTVE l'òrgan
encarregat d'adoptar les mesures necessàries per a la seva
immediata posada en funcionament. En el seu article tercer,
detalla que és d'aplicació «als professionals del periodisme la

imatge o el so que obtenen, elaboren i difonen de forma
directa els continguts informatius divulgats per les empreses
de la Corporació RTVE, tant a través dels suports habituals de
ràdio i televisió com a través de suports multimèdia i
interactius o altres de semblants, qualsevol que sigui la seva
categoria o nivell de responsabilitat». Reconeix el dret a la
carrera professional perquè qualsevol trasllat o promoció es
faci d'acord amb la trajectòria i la capacitat professional dels
treballadors. L'elecció del director d'Informatius exigirà un
informe previ del Consell d'Informatius i un referèndum no
vinculant dels professionals de l'ens. Sobre el nou Estatut
d'Informatius d'RTVE hi ha més informació a http://fesp.org/
noticias2.php?id=460 «

Un altaveu per al silenci, un projecte per a la igualtat
El 19 de maig passat es va iniciar a Granada el projecte Un
altaveu per al silenci. Tecnologies de la Informació i la
Comunicació amb Visió de Gènere. Emmarcat en el programa
Avança: Igualtat de Gènere, està desenvolupat per la
Fundación Euroárabe de Altos Estudios i es presenta com a
una experiència pilot pel que fa a l'aplicació de les TIC en el
marc de la capacitació de dones periodistes i comunicadores
que permeti contribuir, mitjançant el seu treball en xarxa, a
l'eradicació de tota violència contra les dones i servir com
font informativa al públic en general i als mitjans de
comunicació en particular en els temes relacionats amb la
justícia de gènere, la llibertat d'expressió i la promoció de la
pau. Les dones convidades que participen durant dues
setmanes a les diferents activitats programades procedeixen
d'Algèria, el Txad, Costa d'Ivori, Egipte, Espanya, l'Iraq, el
Líban, el Marroc, Palestina, la RD del Congo i Sudan, Tunis. A
http://fesp.org/noticias2.php?id=469 es pot trobar més
informació sobre aquesta iniciativa. «

Nou sindicat d'informadors al País Valencià
El 14 de maig passat es va constituir la gestora que ha
d'afrontar la tasca de formació d'un sindicats de professionals
de la comunicació al País Valencià. Està integrada per
professionals d'Alacant, Castelló i València i ja ha elaborat
l'esborrany d'estatuts de l'organització que s'haurà de
sotmetre al Congrés constituent; així com la denominació
final de l'entitat. El congrés de constitució ha estat fixat, en
principi, per als pròxims 28 i 29 de juny, a la ciutat de
València, i la gestora ha avançat la seva decisió d'adherir la
nova organització a la Federació de Sindicats de Periodistes

(FeSP). El projecte es declara «obert a tots els professionals
que desenvolupin la feina de casa dintre del procés de
generació d'informació, en qualsevol mitjà i en qualsevol
categoria professional, pel que en principi hem eludit la ja
clàssica adscripció de "sindicat de periodistes" per definir-nos
com a "sindicat de professionals de la comunicació" donant
així entrada a redactors, redactors gràfics, operadors de
càmera de tv, locutors de ràdio, tècnics, infografistes,
professionals de gabinets de comunicació, etc.»
La proposta de la futura organització és «un model que
s'identifica amb la nostra fisonomia professional i les nostres
necessitats laborals, capaç d'il·lusionar els professionals de la
comunicació en l'acció sindical», que sigui una organització
sindical «que actuï des de les redaccions i no des dels
aparells», que serveixi per «plantejar reivindicacions
intel·ligents des de l'experiència diària de la realitat
professional». Els impulsors d'aquesta iniciativa volen tenir
«visió de futur i propostes reivindicatives que no vagin a
remolc de les polítiques de les empreses, estratègies de lluita
sense por de les pressions mediàtiques, un discurs propi i al
servei només dels objectius del sindicat i una imatge
d'independència i unitat sindical». Tota l'oferta programàtica
i el contacte amb els companys de la gestora es troben a
http://www.spccv.blogspot.com/. «

Campanya de suport al periodista càntabre Patxi Ibarrondo
El dia 14 de juny pròxim tindrà lloc a Madrid un homenatge
popular al periodista càntabre Patxi Ibarrondo que està sent
organitzat per El Periódico Diagonal i Nodo50. Ibarrondo,
director del desaparegut setmanari La Realidad, es troba
pràcticament en la indigència. L'execució provisional d'una
sentència que el va condemnar el 2001 per «tacar l'honor»
-per unes informacions que mai han estat negades- del llavors
secretari general del PP de Cantabria, Carlos Sáiz -càrrec que
compartia amb el de president de CajaCantabria- , ha arribat
fins a l'embargament del compte bancari on se li ingressa la
pensió d'invalidesa. El setge al qual ha estat sotmés per
aquest afer li va acabar provocant greus problemes de salut
que li han impedit seguir treballant. Aquest és un episodi més
del desequilibri entre els drets a l'honor i a la informació, que
amenaça especialment els mitjans amb poques possibilitats
de respondre a multes i sancions. El Sindicat de Periodistes de
Catalunya s'adhereix a aquest homenatge i demana al conjunt
de la professió que col·labori en aquesta campanya solidària.
A la pàgina web http://www.nodo50.org/info/Homenaje-aPatxi-Ibarrondo.html hi ha àmplia informació sobre aquest

acte. «

Terrorisme comunicatiu a Tenerife
La Unión de Professionals de la Comunicació de Canàries
(UPCC) denuncia les pràctiques dels directius de Mi Tierra
Televisión, una emissora del nord de Tenerife, la política
comunicativa de la qual es basa en l'insult, la desqualificació
personal, el llenguatge groller i l'amenaça a tot aquell que no
combregui amb els seus plantejaments ideològics i els dels
seus protectors polítics. La UPCC acusa de «terrorisme
comunicatiu» el que practiquen els directius i presentadors
d'aquesta televisió, José López i Daniel Montesdeoca que, no
satisfets amb faltar el respecte a la ciutadania, a diferents
col·lectius socials, culturals o a persones concretes per la
seva orientació sexual o ideològica, ara han reiniciat una
campanya d'insults contra els professionals de la comunicació
del nord de Tenerife. A la pàgina web de la UPCC
(http://www.upccanarias.com) es pot trobar més informació
sobre aquest cas. «

Tossuderia de la COPE en un acomiadament
L'emissora de la Cadena COPE de Santiago de Compostel·la ha
acomiadat dues vegades la periodista Isabel Quintairos per
estar casada amb una dona i considerar-la simpatitzant del
BNG, segons admet la sentència judicial. Després de 20 anys a
l'emissora, propietat de la Conferència Episcopal, la
periodista es va acollir a l'excedència en ser designada
assessora tècnica de la Diputació de La Corunya. Al cap de
quatre anys en aquesta funció, va sol·licitar el seu reingrés a
la COPE, que li va ser negat. En aquell moment els advocats
de Quintairos van presentar una demanda al Jutjat Social en
la qual atribuïen aquest acomiadament al fet d'estar casada
amb una dona i les seves simpaties pel BNG; per la qual cosa
sol·licitaven la nul·litat de la decisió de l'empresa.
La sentència va considerar justos aquests arguments ja que
«l'empresa no va ser capaç d'acreditar que la no readmissió
d'Isabel obeïa a les dues causes esgrimides per la seva
defensa» i no va considerar vàlid l'argument que s'havia
amortitzat el seu lloc a causa de la mata situació econòmica
de l'empresa i que la política empresarial obligava a la no
incorporació de les excedències forçoses. Amb aquesta base,
la jutgessa del cas va condemnar l'empresa a readmetre la
treballadora en el mateix lloc de treball i amb les mateixes
condicions que regien abans del seu acomiadament. La COPE

va recórrer la sentència, entre altres raons, per estar dictada
en gallec, «una llengua tal vegada cooficial o algun dialecte»
que els advocats de la cadena no van advertir desconèixer
fins que van veure el veredicte judicial.
El dijous 10 d'abril passat, la COPE va readmetre la periodista
però la va mantenir sense assignar-li tasques fins al dilluns
14, quan li va lliurar una carta d'acomiadament «per raons
objectives» -que la jutgessa va desestimar- i un taló per valor
de més de 32.000 euros. Els advocats de la periodista han
sol·licitat un cop més l'execució de la sentència després del
que qualifiquen de «despropòsit jurídic i frau de llei». El
Colexio de Xornalistas, el Sindicato de Xornalistas, i diverses
organitzacions, entre elles la FeSP, han manifestat la seva
solidaritat amb la treballadora i el rebuig de la conducta de
l'emissora episcopal. «

Carta de bones pràctiques del periodisme
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) saluda de grat
la «carta de bones pràctiques» que els directors d'El Mundo,
El País, ABC, La Razón, Público, La Vanguardia i El Periódico
de Catalunya han signat amb motiu del Dia de la Llibertat
d'Expressió, al costat de l'Associació de la Premsa de Madrid
(APM) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC). En
aquest escrit mostren la seva justificada preocupació per les
«creixents dificultats» que per a l'exercici del periodisme
provoquen «personatges públics, de la política i d'altres
àmbits que deterioren la qualitat de la democràcia i
perjudiquen els ciutadans, que no reben una informació
satisfactòria i suficient.»
La FeSP entén que aquesta preocupació de les empreses
també ha de reflectir-se immediatament en garanties per a la
independència i la llibertat professional dels periodistes
dintre de les seves empreses. Perquè això sigui possible, cal
suprimir de manera immediata les traves que posen per
constituir consells de redacció i estatuts professionals, que
són eines imprescindibles per a garantir aquesta «informació
satisfactòria i suficient.» La FeSP també celebraria que els
editors s'adherissin amb idèntic entusiasme a les «bones
pràctiques contractuals» que les mateixes associacions
professionals amb les quals ara han signat aquesta carta els
van reclamar el desembre passat i que encara no han rebut
cap mena de resposta de part dels editors. Des de la FeSP,
que va donar suport a aquella iniciativa de l'APM i del CPC,
els volem recordar ara les males pràctiques que haurien de
suprimir de les seves empreses per fer creïble la seva

manifestada preocupació per la salut de la informació.
En primer lloc hi hauria l'abús endèmic dels estudiants en
pràctiques en llocs de treball estructurals. En segon lloc, la
permanent utilització de molts periodistes com a plantilles
encobertes, sense signar amb ells cap tipus de contracte. En
tercer lloc, les pressions sobre els periodistes perquè la
informació respongui als interessos del mitjà. En quart lloc, la
vulneració dels drets dels treballadors mitjançant l'extorsió
als periodistes a la peça, obligant-los a donar-se d'alta com a
autònoms quan són treballadors per compte aliè. En cinquè
lloc, l'exigència, mitjançant l'abús de poder, de la cessió dels
drets d'autoria als redactors i als fotògrafs. Finalment el
bloqueig de les negociacions del Conveni Col·lectiu de la
Premsa Diària i que l'acceptin com a un conveni de mínims
per a tots els treballadors de premsa.
Al mateix dia que aquests directors de diaris reclamaven
«bones pràctiques» als polítics, l'APM recordava, amb bon
criteri, que la precarietat laboral i la inseguretat professional
«van directament contra la professionalitat, la independència
i la qualitat de la informació i l'opinió i condueixen al
descrèdit dels mitjans davant dels ciutadans.» Per això , la
FeSP demana «que tothom mantingui actituds responsables i
conseqüents amb els documents que signa». «

La FeSP alerta per la persecució del periodista peruà Paul Garay
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) expressa la
seva preocupació per la persecució que pateix el periodista
peruà Paul Garay per part de les autoritats d'aquest país.
Aquest informador ha estat víctima d'un intent de segrest i de
seguiment continu durant el mes d'abril, a la ciutat de
Pucalpa, després d'acusar diversos alts càrrecs públics de
cometre diferents il·legalitats. A causa d'aquest assetjament,
Garay es veu obligat a mantenir-se ocult. Garay, director d'un
setmanari local, ha afirmat que el volen assassinar i en fa
responsable l'alcalde provincial Luis Valdez, a qui ha
denunciat per l'assassinat del periodista Alberto Rivera, i
l'expresident regional d'Ucayali, Edwin Vásquez López, a qui
ha acusat de diferents irregularitats urbanístiques quan
exercia el seu càrrec. El periodista peruà ha dit, des de la
clandestinitat, que personal de seguretat de Vásquez López
van intentar segrestar-lo a l'emissora de ràdio on transmetia
el seu programa Hora 12. Aquest programa ha estat
cancel·lat.
L'alcalde Valdez va ser declarat innocent de l'assassinat del
periodista Alberto Rivera, que va morir de dos trets el 21

d'abril de 2004. El judici, segons organitzacions professionals i
de defensa dels drets humans, va estar plagat d'irregularitats.
L'Oficina de Drets Humans de l'Associació Nacional de
Periodistes del Perú ha denunciat que, en el que va de 2008,
un total de 53 periodistes han sofert agressions físiques,
verbals, amenaces, fustigacions, pressions judicials i escoltes
il·legals. En els últims deu anys han estat assassinats gairebé
50 periodistes. La Junta Executiva Federal de la FeSP exigeix
de les autoritats peruanes que donin protecció i que cessin les
amenaces i agressions, tant a Paul Garay com als periodistes
peruans i als qui defensen els drets humans i denuncien la
violació de la llei. «

Revisió lingüística: Traduït (http://traduit.com)
Us preguem que, si no voleu rebre aquest butlletí,
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