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Programa de les I Jornades amb Periodistes de Mitjans de la
Immigració
Els pròxims dies 14 i 15 de novembre se celebraran a
Barcelona les I Jornades amb Periodistes de Mitjans de la
Immigració, organitzades pel Sindicat de Periodistes de
Catalunya. Els objectius d'aquesta trobada són establir els
primers llaços professionals formals entre periodistes locals i
immigrants per tal de propiciar un espai de trobada on es
posin les bases per crear canals fluids d'intercanvi
d'informació entre periodistes immigrants i locals i aproximar
els uns i els altres a les respectives realitats culturals per tal
de millorar la qualitat de la informació que se subministra.
També es pretén generar el debat necessari per analitzar i
proposar tractaments informatius que contribueixin de
manera positiva a millorar la convivència ciutadana. També
es vol que serveixin per impulsar com a objectiu final la
interculturalitat dins dels mitjans i en els seus continguts
informatius i per donar a conèixer els drets i els deures com a
informadors als professionals vinguts de fora.
Les jornades tindran dos eixos diferenciats, una conferència
inaugural a càrrec d'un expert -encara per confirmar-, que es
desenvoluparà a l'espai El vagó, de l'Escola Industrial de
Barcelona, i la segona, els debats pròpiament dits, que es
faran a la sala Francesca Bonnemaison. Els debats es dividiran
en quatre meses:
Mesa 1: Situació professional i laboral dels periodistes dels
mitjans per a la immigració.
Mesa 2: Necessitats formatives dels periodistes i propostes
per garantir la qualitat de la informació dels mitjans per a la
immigració. Accés professional d'aquests als mitjans.
Mesa 3: Marc legal i laboral de l'exercici de la professió
periodística a l'Estat espanyol.
Mesa 4: Situació i viabilitat dels mitjans de comunicació per
a la
immigració. Experiències en altres països. La trobada es
tancarà amb el debat de les conclusions i propostes de
resolució de les diferents meses de treball. En aquests
moments s'està acabant de perfilar qui seran els ponents de
cadascuna de les meses. «

El fotoperiodista Salvador Campillo guanya el Prix du Professionel
de la mostra Visa Off
El fotoperiodista Salvador Campillo, únic membre de l'SPC
present aquest any a la mostra Visa Off de Perpinyà, ha estat
el guanyador del premi professional d'aquest certamen en
l'edició d'enguany de la històrica mostra francesa. El guardó
l'ha obtingut per la seva sèrie de vint fotografies, titulada
Voluntaris, exposada durant la mostra a l'FNAC de Perpinyà.
El reportatge està realitzat a Calcuta i tracta sobre els
voluntaris que arriben a aquesta ciutat amb la idea de
treballar com a voluntaris cuidant malalts i moribunds en els
centres de la mare Teresa i altres punts d'ajuda humanitària
d'aquesta ciutat.
Salvador Campillo, és fotògraf freelance, dóna conferències
per als alumnes dels cursos d'especialització de
fotoperiodisme i fotoreportatge de l'Institut d'Estudis
Fotogràfics de Barcelona. Ha estat present a la Visa Off des
de la primera vegada que l'SPC hi va participar amb més de
300 fotografies de reportatge. Els tres últims premiats amb el
Prix du Professionel han estat Lluís Díez Solano, Jordi Gomero
i Salvador Campillo. «

La lluita dels professionals de la informació contra la manipulació
a TV3 també forma part dels seus 25 anys d'història
El Sindicat de Periodistes de Catalunya felicita TV3 pels seus
25 anys d'història però recorda que durant aquest període la
lluita dels seus professionals contra la manipulació
informativa també ha estat protagonista. Així, la secció
sindical de l'SPC a Televisió de Catalunya ha emès un
comunicat en el qual recorda les vicissituds patides en aquest
àmbit al llarg d'aquest període. Ja el 1985 i el 1986, es van
fer les primeres reunions clandestines, i els primers
esborranys, de cara a la consecució d'un estatut de redacció.
El motiu que va fer aplegar voluntats de professionals
diversos de la redacció fou la manipulació informativa i els
discos sol·licitats al servei del Govern. Plantejada la proposta
a la direcció de TVC, fou rebutjada. L'únic Estatut de
redacció vigent en aquella època és el d'El País. El detallat
dietari que resumeix tots aquests anys de treball per tal que
la televisió autonòmica tingués els estàndards de les
principals televisions públiques es pot consultar a
<http://www.sindicat.org/spc/inf/index.php?
nid=833&ln=ct>. «

La FeSP rebutja que es pretengui impedir la difusió d'un vídeo
sobre l'accident de Barajas i el tractament que alguns mitjans han
fet d'aquest sinistre barrejant morbositat i informació
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) lamenta que
el jutge que investiga el tràgic accident ocorregut fa un mes
a l'aeroport de Madrid-Barajas hagi adoptat una decisió que
voreja la censura: requerir al diari El País perquè deixi de
difondre a la seva pàgina web un vídeo amb imatges del
sinistre. Aquest vídeo, que ha estat obtingut pel diari de
manera lícita, conté imatges sobre l'accident que no són
ofensives per a les víctimes o per a les seves familiars i són
interès general. En aquests casos ha de ser el mitjà de
comunicació qui decideixi si difon unes imatges o una notícia,
amb criteris estrictament professionals, i no el jutge amb
arguments jurídics. Si algú es considera ofès, pot recórrer als
tribunals.
No es pot argumentar el secret del sumari, primer perquè ja
havia estat aixecat amb anterioritat pel jutge; en segon lloc,
perquè el periodista mai cometrà un delicte per difondre una
informació veraç, encara que aquesta formi part d'un sumari
declarat secret, sinó el funcionari o càrrec públic responsable
de la seva custòdia. Al marge d'això, la Junta Executiva de la
FeSP, just després del tràgic succés, va denunciar el
lamentable tractament informatiu que alguns mitjans van
donar a l'accident.Tant aquest tractament informatiu com el
requeriment del jutge tornen a demostrar, una vegada més,
la necessitat d'aprovar una llei que reguli el dret a la
informació que té la ciutadania, en la qual es creïn els òrgans
necessaris per intervenir amb urgència quan calgui,
respectant aquest dret constitucional i respectant també les
víctimes i les seves famílies.
Així, en un comunicat emès el 27 d'agost passat, la FeSP va
constatar «amb pesar que el luctuós succés de Barajas està
servint, una vegada més, perquè alguns mitjans de
comunicació, sobretot televisius, treguin el pitjor de la seva
tasca mediàtica per disfressar-ho d'informació i oferir un
espectacle morbós». Els professionals de la informació «no
podem sinó demanar disculpes a les víctimes i als seus
familiars per aquestes actuacions lamentables en les quals es
veuen involucrats alguns dels nostres col·legues que, per
descomptat, neguem que en aquests moments estiguin
exercint de periodistes, ja que en aquests supòsits no estan
garantint el dret a la informació d'interès públic, sinó buscant
audiència amb el dolor aliè».
La FeSP reitera que aquests excessos contra les persones no

es portarien a terme sense la inducció necessària dels
directius d'aquests mitjans i programes, que són els qui
imposen als seus treballadors aquestes transgressions a les
normes deontològiques de la nostra professió. Davant
d'aquests fets la FeSP reitera davant els poders responsables
la necessitat i la urgència d'una llei que reguli el dret a la
informació de la ciutadania, sense vulnerar altres drets, i d'un
consell de l'audiovisual d'àmbit espanyol. «

Frau continuat dels mitjans de comunicació a la Seguretat Social
En la seva recent intervenció en el seminari Periodisme i
societat actual celebrat a la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo, el president del Sindicat de Periodistes de
Catalunya, Dardo Gómez, va afirmar que «ens trobem davant
d'un frau de grans dimensions a la Seguretat Social i una
vulneració múltiple i continuada dels drets laborals» per part
de la majoria de les empreses periodístiques; però que les
autoritats es mostraven incapaces de donar una resposta
justa a un problema que si més no havien de reconèixer. En la
seva conferència Periodistes a la peça i estudiants en
pràctiques. El motor de la precarietat en els mitjans, Dardo
Gómez va assenyalar que «els legisladors i les autoritats
laborals espanyoles reconeixen aquesta situació i disposen de
tots els fonaments i arguments per resoldre aquesta situació,
però els falta decisió política». En la pràctica, va afegir, «les
autoritats laborals continuen emparant un acte delictiu
contra la Seguretat Social i els treballadors.»
Com a mostra de la gravetat de la situació el president del
sindicat català va recordar que més del 35% de la producció
dels mitjans a Espanya està feta per professionals que
treballen amb cobertura social incerta, sense convenis, sense
representació sindical i amb escassa o nul·la capacitat de
negociar els seus salaris. Així mateix, va assenyalar el fracàs
de la intenció dels polítics que pretenien aplicar a aquests
periodistes la nova llei d'autònoms dependents, ja que s'ha
demostrat plenament i reiteradament la relació laboral que
tenen amb les empreses. Dardo Gómez va recordar que en el
darrer Congrés del PSOE, celebrat el juliol passat, dintre del
programa del partit es va aprovar que caldria estudiar la
possibilitat d'una regulació especial d'ocupació per a aquests
treballadors de la informació, i va reclamar del partit
majoritari una iniciativa seriosa. El contingut íntegre de la
intervenció de Dardo Gómez es pot consultar a la pàgina web
de la Federació de Sindicats de Periodistes <www.fesp.org> «

Rebuig a la privatització de Telemadrid
La consellera d'Educació de la Comunitat de Madrid, Lucía
Figar, ha assegurat que al PP «estem a favor que es privatitzi
l'ens públic Telemadrid i quan la llei ho permeti, l'objectiu
polític del partit i del Govern madrileny, si és que ostenta les
seves responsabilitats, és procedir a la seva privatització».
Aquesta proposta era defensada per la senadora per Madrid
Beatriz Elorriaga, la qual ha elaborat el text juntament amb
Figar i l'alcalde d'Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, que
consideren que «la informació ha d'estar en mans de la
iniciativa privada».
El secretari d'Organització de la FeSP, Dardo Gómez, ha
expressat la seva repulsa de la proposta i ha criticat la falta
de percepció dels proponents «que semblen desconèixer que
la informació és propietat inalienable de la ciutadania i que,
per això mateix, és obligació del poder públic oferir-los
aquest servei públic». Així mateix, Gómez recorda que la
presidenta madrilenya «ha eliminat el Consell Audiovisual de
Madrid, quan la UE recomana l'existència d'aquests
organismes reguladors, que ja existeixen en tots els països del
nostre entorn amb llarga tradició democràtica».
Altres organitzacions també s'han pronunciat en contra
d'aquesta proposta. Així, el secretari general de la Federació
de Serveis del sindicat UGT, José Miguel Vila, ha expressat
que «assistim a una política de gestió de Telemadrid
encaminada a la seva privatització». Segons Vila, es tracta
d'una idea «molt particular» del PP madrileny, perquè ni a
València ni a Galícia, en el seu moment, els populars haurien
plantejat mai aquesta postura. L'Associació d'Usuaris de la
Comunicació (AUC) també ha criticat la proposta i ha
assenyalat que el PP madrileny passa «de la utilització
sectària dels mitjans públics a la seva eliminació quan ja no li
són necessaris(...), els populars no entenen ni valoren quin és
el paper que el servei públic de radiodifusió i televisió juga
en el model europeu, com a garantia d'imparcialitat, qualitat
en els continguts, innovació i cohesió social.» Així mateix,
l'AUC ha assenyalat, que en el nou panorama televisiu
«s'estan configurant ofertes privades properes al PP que duen
aquest partit a pensar que ja no necessita pagar un mitjà
públic governamentalitzat.» «

Els béns d'IB3, a preu de saldo, mentre els treballadors presenten
denuncia contra l'ens públic
Segons informa el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears
(SPIB)citant fonts dels mateixos treballadors d'IB3, el

contracte d'adjudicació del servei de notícies de la televisió
balear obliga la productora a la qual s'adjudiqui a «adquirir
l'equip tècnic que ara IB3 Televisió i IB3 Ràdio disposen als
centres de producció territorial de Maó i d'Eivissa i a la unitat
informativa de Formentera, format de mobiliari i equipament
per a la producció d'informatius de ràdio». El material està
valorat en 40.232 euros i es posa a la venda des del mobiliari
tècnic de ràdio, valorat en 3.471 euros, fins a tres trípodes de
micro exteriors, per 3,55 euros cadascun.
Un dels principals motius d'aquesta liquidació seria amortitzar
el deute d'IB3, que s'eleva a uns 168 milions d'euros. Així
mateix, el Govern balear ha reduït el pressupost de l'emissora
per al 2009 a 69 milions d'euros, un 8% menys que el del 2008.
També s'ha decidit suprimir les desconnexions televisives i es
preveuen retallades en la plantilla de personal. A Menorca es
podria acomiadar el 40% del personal, és a dir, 20 dels 50
treballadors. A Mallorca, estaria previst acomiadar el 27% de
la plantilla, 70 dels 260 que treballen actualment en aquesta
delegació. La nova empresa adjudicatària tindria la decisió
final sobre aquesta qüestió. En relació amb aquest concurs,
els serveis jurídics del Sindicat, després d'estudiar el plec de
condicions, han decidit impugnar les bases ja que consideren
totalment anòmal que es publiquessin en el Butlletí Oficial el
2 d'agost passat fixant com a últim dia per presentar
candidatures el 22 d'agost, és a dir, amb agostitat i traïdoria.
El Sindicat considera que amb el concurs el que es pretén és
readjudicar l'externalització dels serveis informatius per
quatre anys més com fins ara ja havien fet, encara que
incloent la subrogació de la plantilla. L'SPIB valora que
«aquesta és una prova més de la falta de voluntat i dels
incompliments electorals dels partits de l'actual Govern
Balear».
D'altra banda el 6 d'agost passat l'advocat de l'SPIB va
presentar al Jutjat social una demanda de conflicte col·lectiu
contra IB3 i la productora subcontractada SBT amb les
acusacions de «cessió il·legal de treballadors» o «tràfic
prohibit de treballadors.» La demanda segueix les accions
iniciades a mitjan juny i persegueix una sentència que
permeti acabar amb les condicions de precarietat laboral que
sofreixen els treballadors de la ràdio i televisió públiques de
Balears i provocar un canvi en el model de gestió. El judici ha
quedat fixat per al pròxim 16 d'octubre, al Jutjat Social
número 1. L'SPIB es demana si el Govern «esperarà el resultat
d'aquest judici per decidir l'adjudicació dels informatius de la
cadena autonòmica IB3 o si, com sembla que té previst, li
renovarà el contracte a la mateixa empresa SBT, malgrat les
sospitoses bases del concurs d'adjudicació convocat a l'efecte
que, no solament incompleixen el programa electoral del
PSOE i el Bloc, sinó que es publiquen el segon dia d'agost i en

època de vacances». «

La FIP denuncia la vulneració de la llibertat d'un periodista a
Espanya
La Federació Internacional de Periodistes (FIP), en un
comunicat datat el 12 de setembre passat, «deplora una nova
violació de la llibertat de premsa a Espanya, on un tribunal
d'Arrecife (Canàries), el dijous 11 setembre, ha obligat un
periodista independent a servir de testimoniatge en un procés
sobre tràfic il·legal d'immigrants». La FIP recorda que la
Convenció Europea de Drets Humans i les sentències del
Tribunal Europeu protegeixen la confidencialitat de les fonts.
L'organització internacional de sindicats de periodistes detalla
que el periodista holandès Joel Van Houdt, que viatjava a
bord d'una barca amb immigrants per preparar un reportatge
sobre aquest tràfic entre El Marroc i Canàries, va ser arrestat
per les autoritats espanyoles. Així mateix, li haurien estat
segrestats els seus equips fotogràfics i les imatges obtingudes.
La FIP agrega que va ser interrogat durant llargues hores per
la policia espanyola, davant la seva negativa a informar-los
sobre la identitat del pilot de l'embarcació, que ell havia
evitat fotografiar per preservar el seu anonimat. «

Alerta sobre els abusos laborals amb l'excusa de la crisi
La Junta Executiva del Sindicat de Periodistes d'Andalusia
(SPA) alerta sobre el risc que la crisi econòmica internacional
contribueixi a fer encara més precària l'ocupació en el sector
de la comunicació a Andalusia. L'òrgan de la direcció del
sindicat, reunit a Antequera el 14 de setembre passat,
constata com moltes empreses estan aprofitant la crisi per
reduir plantilles i congelar salaris de periodistes amb l'únic
objectiu de mantenir el nivell de beneficis, demostrant escàs
interès per la qualitat de la informació, que es veu ressentida
per la precarietat laboral. Segons expressa l'SPA, es tracta
d'empreses que durant anys han obtingut alts beneficis, que
escassament han repercutit sobre els seus treballadors. Per al
sindicat, només la professionalització i l'estabilitat econòmica
dels periodistes poden garantir una informació de qualitat i
de servei a la ciutadania, i per tant el millor actiu per a
qualsevol empresa de comunicació que es preï.
L'SPA ha fet també una crit d'alerta als partits polítics i els
commina a arribar a un acord per a la designació de la
persona que ocuparà la direcció general de la Ràdio Televisió
d'Andalusia amb criteris de professionalitat i independència.

Creu el Sindicat que «seria un error i un frau per a les
expectatives dels andalusos que la designació del cap visible
del principal mitjà de comunicació d'Andalusia es fes
prevalent l'adscripció partidària a una organització política.
Casos com el recent repartiment de càrrecs en el Consell
General del Poder Judicial constitueixen -tot i algunes
excepcions honroses- un exemple poc edificant per al prestigi
i la credibilitat de les institucions democràtiques. El Sindicat
de Periodistes d'Andalusia insta també les organitzacions
polítiques a legislar per eradicar la precarietat i a promulgar
un estatut professional que garanteixi el dret a la informació
de la ciutadania. «

Trobada a Marràqueix de periodistes i comunicadores amb visió de
gènere de la Mediterrània
La III Trobada de Periodistes i Comunicadores amb Visió de
Gènere de la Mediterrània tindrà lloc el 23 i 24 d'octubre del
2008 a Marràqueix, organitzada per periodistes marroquines,
conjuntament amb una comissió de l'Estat espanyol. La
trobada està organitzada per la Xarxa Mediterrània
d'Informació i Comunicació de Gènere, l'àrea de la dona de
Radio Vallekas, l'associació Ennakhil i l'associació Nosaltres en
el Món, en col·laboració amb l'IEMed (Institut Europeu de la
Mediterrània), l'Oficina per a la Pau i els Drets Humans de la
Generalitat de Catalunya, la Fundació Hassan II, i altres
institucions i associacions de diversos països del Mediterrani.
La realització d'aquesta Trobada es va decidir a l'Assemblea
de la II Trobada de Dones Periodistes del Mediterrani, que
duia per títol Comuniquem amb una altra mirada: Un pont
per a la pau i els drets humans i realitzada a Barcelona al
mes d'octubre del 2007. En aquesta trobada es va firmar la
Declaració de Barcelona 07
La intenció d'aquestes jornades és fomentar el
desenvolupament d'una xarxa d'informació i comunicació
accessible a les periodistes i comunicadores de la
Mediterrània i a les organitzacions que treballen amb les
dones des de la perspectiva de gènere arreu del món. Són
jornades d'intercanvi, de reflexió, de debats i de posada en
comú de qüestions d'interès que afecten les dones i per tant
al món. Les activitats i accions proposades estan dirigides a
periodistes i comunicadores i a persones vinculades amb
associacions, ONG, col·lectius i grups de dones i homes de
totes les edats amb interès per la comunicació i el periodisme
des d'una visió de gènere. Es tracta, doncs, d'aprofundir en
molts continguts i fomentar, d'aquesta manera, l'anàlisi sobre
els temes que pertoquen a les dones incidint en la
importància d'un millor tractament des dels mitjans de

comunicació i aconseguint, a través de la xarxa, una difusió
més
gran.
A
les
pàgines
web
de
la
xarxa
(<www.redintperiodistasconvisiondegenero.blogspot.com>) i
de l'SPA (<www.spandalucia.com>) es pot trobar més
informació.«
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