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El VIè Congrés de l'SPC es farà a Barcelona, a la casa Golferichs
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) celebrarà el
pròxim 25 d'abril el seu VIè Congrés que es desenvoluparà al
centre cívic de la Casa Golferichs, a Barcelona. L'SPC manté
de nou el model de congrés ja realitzat en anteriors ocasions
de combinar les sessions reservades exclusivament a l'afiliació
per tractar els afers d'ordre intern i les sessions obertes al
conjunt de la professió per debatre sobre la situació del
sector i les propostes estratègiques per millorar les
condicions de treball del conjunt dels professionals de la
informació. En la pròxima reunió de la Junta Executiva del
Sindicat, que es celebrarà el dissabte 28 de febrer, s'acabaran
de definir la majoria dels aspectes essencials de l'organització
del Congrés. «

La FeSP reclama del Govern espanyol que només ajudi els mitjans
que garanteixin els llocs de treball
L'Associació d'Editors de Diaris Espanyols (AEDE) ha anunciat
que sol·licitarà ajudes de l'Estat per superar la crisi del
sector. Demanarà reduccions a l'IVA per la venda de premsa,
ajudes per a la innovació tecnològica i l'estímul de la lectura,
entre altres mesures. Segons els editors, els poders públics
han de contribuir a l'estabilitat de la premsa perquè és "la
garantia d'una societat plural". La Junta Executiva Federal de
la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) celebra que la
patronal es preocupi per la pluralitat i per la funció social de
la premsa. Però també vol recordar a l'AEDE la necessitat que
hi hagi pluralitat interna en els mitjans i la defensa de la
informació com un bé social i no com a mera mercaderia.
A l'hora de concedir ajudes cal tenir en compte que no totes
les empreses periodístiques estan en la mateixa situació i que
moltes d'elles han viscut etapes de grans beneficis que no han
invertit en allò que ara diuen defensar. La FeSP reclama dels
poders públics que, en el cas de concretar aquestes ajudes,
només les concedeixi a les empreses que compleixin les
següents condicions:
· Compromís de mantenir els llocs de treball.
· Presentar plans de viabilitat acordats amb els comitès.
· Complir les obligacions de contractació i els drets laborals.

· Plans dignes per a les pràctiques dels estudiants.
· Consells de redacció que assegurin la pluralitat interna i la
independència professional.
Sense aquests requisits, les ajudes només serviran per
augmentar els comptes de resultats de les empreses i molt
poc per al futur d'una premsa que hauria de sortir d'aquesta
crisi segura de no repetir els seus més recents i imprudents
errors, i amb l'obligació de respectar el dret a la informació
de la ciutadania. «

Enric Bastardes, elegit membre del Consell Assessor de la CCMA
El secretari general de la Federació de Sindicats de
Periodistes (FeSP), Enric Bastardes, que va ser el primer
president del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), ha
estat escollit pel Parlament com a membre del nou Consell
Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA). En la votació, que va tenir lloc el 18 de febrer al
Parlament de Catalunya, Bastardes va obtenir el suport de
tots els diputats de la Cambra llevat dels del grup mixt.
Aquest organisme consultiu està format per 21 persones;
conjuntament amb Bastardes, també en formen part Sue Aran
Ramspott, Valèria Aubareda, Josep Cabré, Rosa Maria
Calafat, Miquel Àngel Escobar, Manel Garcia Biel, Víctor
Gasión, Mohamed Hilal Ben Ali, Enric Homs, Immaculada
Juan, Josep Martí Gómez, Josep Rafecas, Fèlix Riera, Irene
Sánchez Masegosa, Maria Àngels Sanuy, Erica Tarifa, Jordi
Turtós, Joan Vidal de Ciurana, Jordi Viladrosa i Valentí
Villagrasa. De l'àmbit sindical hi ha també representació de
CC.OO, UGT i Unió de Pagesos, i dues persones de TVC i
Catalunya Ràdio en representació dels treballadors de la
CCMA. També hi ha un representant del Col·legi de
Periodistes, i la resta són representatius d'altres sectors
socials de Catalunya. Cal dir però que els partits no han sabut
escapar a la recerca d'un cert equilibri polític o ideològic per
arribar a un consens, fet que ha retardat l'elecció dels
membres del Consell més de mig any sobre el previst a la Llei
de la CCMA. «

La FeSP rebutja el tractament informatiu de l'assassinat d'una
jove
La fiscal en cap de Sevilla ha obert diligències contra els
programes de televisió que mostren menors d'edat relacionats
amb la mort d'una jove a Andalusia. La fiscalia estima que

alguns continguts i l'aparició d'amics de la víctima en aquests
programes poden causar "un dany irreparable" als joves i que
davant d'això ha d'actuar d'ofici. La Federació de Sindicats de
Periodistes (FeSP) torna a lamentar i denunciar que alguns
mitjans, sobretot televisius, mostrin altre cop el pitjor de la
seva tasca mediàtica i ofereixin aquests espectacles morbosos
amb el pretext d'informar. En aquest cas s'arriba a vulnerar la
privacitat dels menors i, com reconeix la mateixa Fiscalia, el
fet que comptin amb l'autorització dels seus pares per acudir
a aquests programes o ser entrevistats no disculpa els mitjans
de la seva actitud indigna ni del dany que puguin causar. La
FeSP torna a denunciar que aquests excessos contra les
persones no es durien a terme sense la inducció necessària
dels directius d'aquests mitjans i programes, que són qui
imposa als seus treballadors aquestes transgressions a les
normes deontològiques de la professió. Així mateix, la FeSP
reitera la seva queixa contra els poders responsables, que
continuen sense regular el dret a la informació de la
ciutadania i sense posar en marxa un Consell de l'Audiovisual
d'àmbit estatal que hauria de posar fre a aquests excessos en
la comunicació. «

Firmat l'acord al Grup Z
Els representants dels treballadors del Grup Z (comitès
d'empresa i sindicats) i els de l'empresa van signar el 10 de
febrer passat l'acord al qual s'havia arribat la setmana
anterior sobre el pla de reestructuració del grup. L'acord va
ser ratificat en les preceptives assemblees, que van tenir lloc
els dies posteriors al preacord, assolit el 3 de febrer passat, a
les diferents empreses que formen el grup. L'aplicació del pla
aprovat i la presentació del document a l'autoritat laboral
queda pendent de la garantia del finançament per assegurar
el cobrament al comptat dels drets pactats. L'acord es basa
en prejubilacions i baixes incentivades que haurien d'arribar a
la xifra de 442 persones, 378 de les quals són personal en
conveni, 36 directius i 28 persones més que estan subjectes a
les desinversions que pugui fer l'empresa durant el termini
d'aplicació del pla, fins al 2011. Cal recordar que inicialment
el grup havia plantejat la quantitat de 533 persones
afectades, és a dir, que la xifra final s'ha reduït d'un 17%.
Les prejubilacions són per al personal d'entre 57 i 63 anys,
que mantindrà entre el 63% i el 83% del seu sou actual; els
que s'acullin a aquesta fórmula han de comptar amb vuit anys
d'antiguitat, d'acord amb el document signat per les parts.
Pel que fa a les baixes incentivades, es preveu que la
indemnització se situï en una forquilla entre els 31 i els 48
dies per any treballat en funció del nivell salarial. Si amb

aquesta fórmula no s'arribés a la quantitat fixada per
l'empresa, aquesta podrà completar la llista d'acord amb el
seu criteri, encara que s'han establert algunes limitacions
sobre com es duria a terme aquesta part del procés. «

Els propietaris del gratuït Metro menyspreen els seus treballadors
La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha mostrat la
seva solidaritat amb els treballadors del diari gratuït Metro,
que pateixen les conseqüències de l'expedient de liquidació
de l'empresa presentat el 4 de febrer passat, després de
l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que el passat mes
de desembre va comportar l'eliminació de 28 llocs de treball.
La FeSP coincideix amb els treballadors de Metro que les
condicions de l'acomiadament massiu presentades pels
advocats que representen Metro Internacional a Espanya són
inacceptables i estan molt per sota de les que es van pactar
en l'ERO. La FeSP considera que la decisió de Metro
Internacional d'abandonar Espanya demostra la manca d'un
pla estratègic a mig i llarg termini per al manteniment de
l'activitat quan es va adoptar aquesta mesura i considera
inadmissible que les previsions de negoci del darrer mes hagin
servit d'excusa per prendre la decisió dràstica de tancar el
rotatiu.
D'altra banda, considera una irresponsabilitat i una mostra de
menyspreu envers els treballadors que a la taula de
negociació de l'expedient de liquidació no hi sigui present cap
representant dels que van ser directius de Metro a Espanya ni
de Metro Internacional. La FeSP reclama la responsabilitat
subsidiària de Metro Internacional davant la seva empresa a
Espanya per pactar unes condicions d'acomiadament que no
ofenguin la dignitat dels treballadors i que els facin el menys
onerosa possible aquesta dura situació. L'empresa hauria de
recordar que al llarg de vuit anys l'esforç d'aquests
treballadors va permetre que Metro rebés el suport
d'1.800.000 lectors i de 700.000 usuaris del seu web, suport
que va comportar importants beneficis. «

Per un Fòrum Social de la Comunicació
La iniciativa d'un Fòrum Social de la Comunicació va sorgir de
les inquietuds exposades pels participants en els seminaris
sobre qüestions de comunicació fets durant el Fòrum Social
Català els dies 26, 27 i 28 de gener del 2008. L'objectiu dels
organitzadors és convocar una primera assemblea per
constituir el Fòrum Social de la Comunicació abans de l'estiu

d'enguany. El Sindicat de Periodistes de Catalunya dóna
suport a l'impuls d'aquest Fòrum. El manifest aprovat, així
com la manera de participar-hi, es pot consultar al lloc web
del Sindicat, a l'enllaç <www.sindicat.org/spc/inf/index.php?
nid=903&ln=ct>. «

No als blocs electorals a RTVE per a les eleccions a Galícia i
Euskadi
El Consell d'Informatius de Televisió Espanyola ha reclamat en
un manifest independència professional a l'hora de tractar la
informació electoral. De cara a les properes eleccions
autonòmiques de Galícia i Euskadi, sol·licita a RTVE que els
criteris periodístics de les redaccions prevalguin per damunt
de la concessió de temps en funció de la representació en
vots de les opcions polítiques. El Consell d'Informatius de TVE
ja compta amb el suport de les associacions professionals,
així com dels diversos organismes de control audiovisual. El
manifest que el Consell d'Informatius de Televisió Espanyola
ha
fet
públic
es
pot
consultar
a
l'adreça
<www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=913&ln=ct>. «

Pressions als periodistes d'IB3
Si hagués passat només una vegada, podria constar com una
anècdota més dels anuaris de la professió, però ja comencen
a ser vox populi els problemes que tenen els redactors d'IB3
quan gosen fer preguntes fora del guió. Fa poques setmanes,
segons la versió dels fets exposada al web del Sindicat de
Periodistes de les Illes Balears (SPIB), a la roda de premsa que
el conseller balear de Turisme, Miquel Nadal (Unió
Mallorquina), va oferir a Fitur (Madrid), una redactora d'IB3 li
va demanar què pensava de les crítiques que havia rebut per
l'esponsorització del tennista Rafel Nadal -en el certamen
turístic es presentava l'espot de promoció del tennista
manacorí-; el conseller "va quedar aturat, com normalment se
queda quan li fan preguntes sense formulari previ i, després
d'una pausa, contesta que no té res a dir".
Fins aquí, entén l'SPIB, "tot normal". La pregunta era
d'actualitat, formulada amb educació i amb correcció, sense
cap més motivació que l'interès periodístic. No havia passat ni
mitja hora, però, "quan la redactora que havia formulat la
pregunta va rebre una telefonada de la seva cap de secció,
Elena Dàvila. Segons les nostres informacions", es llegeix al
web de l'SPIB, "la renyada va ser grossa. Com s'havia atrevit a
fer aquella pregunta?, i la va obligar a demanar excuses al

conseller. Havia funcionat la piràmide de dalt cap a baix a
l'hora de donar ordres." La redactora, amb contracte per SBT,
no va tenir més remei que demanar disculpes mitjançant el
cap de premsa del conseller; era la manera més senzilla
d'evitar problemes.
I la pluralitat informativa? Si a una redactora l'obliguen a
demanar disculpes per haver fet una pregunta, qui gosa
escriure una frase amb criteri propi o proposar un reportatge
que consideri interessant? L'SPIB ha contrastat aquesta
informació amb més de tres fonts diferents. Ningú no ha vist
als informatius d'IB3 la informació sobre les crítiques del
patrocini a Rafel Nadal. «

El Sindicat de Periodistes de Galícia dóna el 0,7% dels seus
recursos a Amnistia Internacional
Per tercer any consecutiu, el Sindicato de Xornalistas de
Galicia (SXG) ingressarà el 0,7% dels seus recursos a una ONG
per complir així l'acord assolit pel Consell Directiu de
l'organització. Aquest any Amnistia Internacional ha tornat a
guanyar la votació entre els afiliats de l'SXG. Aquesta entitat
es defineix a si mateixa com "un moviment de defensa dels
drets humans, independent de qualsevol govern, ideologia
política o creença religiosa". Anualment publica un informe
que resumeix les principals violacions dels drets humans als
diferents països del món. També van rebre vots, entre
d'altres, el Sindicat de Periodistes de Palestina, Ajuda en
Acció, Metges Sense Fronteres, Free Gaza, Solidaritat Gallega
amb el Poble Sahrauí i APADAN. «

La FIP defensa els periodistes a Palestina i a Israel
La Federació Internacional de Periodistes (FIP) ha reafirmat el
seu compromís per defensar els interessos dels periodistes a
Palestina i a Israel en resposta a les preocupacions
expressades per la Federació Nacional de Periodistes
Israelians (NFIJ), afiliada seva, per les accions recents en una
missió a Gaza i perquè les declaracions de la FIP sobre la crisi
no han tingut prou en compte el punt de vista dels periodistes
a Israel. La FIP explica que la missió d'emergència a Gaza se
centrava principalment en les condicions i les circumstàncies
dels periodistes palestins i dels mitjans de comunicació, i que
no estava dissenyada ni pretenia examinar la situació del
periodisme israelià.
La FIP reconeix que els periodistes israelians han procurat

comunicar la crisi en condicions difícils ja que també eren
víctimes del bloqueig de mitjans imposat per Israel pel qual
es restringia l'accés dels mitjans de comunicació estrangers a
Gaza durant el conflicte. D'altra banda, dóna suport a les
accions de l'Associació de Premsa Estrangera, amb seu a
Jerusalem, que va desafiar reeixidament aquest bloqueig als
tribunals israelians.
El secretari general de la FIP, Aidan White, assegura que
l'organització "defensa incondicionalment el paper del seu
afiliat a Israel com a veu independent dels periodistes
professionals dins la societat israeliana i ha rebutjat
públicament i rotundament l'intent d'algunes instàncies de
vincular l'NFIJ amb les accions del govern israelià." La FIP
manté el seu compromís de construir lligams entre periodistes
a Israel i Palestina en defensa del periodisme lliure i
independent, i condemna i continuarà oposant-se als atacs
militars contra instal·lacions de mitjans de comunicació no
armats sense tenir en compte les persones que hi ha, i
desafiarà tots els grups, sigui a Gaza, a Cisjordània o a Israel
mateix, quan intimidin o amenacin periodistes. La FIP es
compromet a continuar parlant clar pel respecte al dret
internacional, per defensar el dret dels periodistes a treballar
lliurement i per intentar construir estructures perquè el
diàleg asseguri que totes les opinions se sentin. La Federació
Internacional de Periodistes reitera que continuarà treballant
amb periodistes a Israel i a Palestina per assolir aquest
objectiu. «

Més de 300 fotògrafs britànics es manifesten davant d'Scotland
Yard contra les noves lleis antiterroristes
La Federació Europea de Periodistes (FEP), el grup regional
de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), ha
condemnat les esmenes a la Llei antiterrorista que va entrar
en vigor el 16 de febrer passat al Regne Unit. La reforma
legislativa autoritza la detenció i l'empresonament de
qualsevol persona que prengui imatges de policies i d'altres
funcionaris que poden ser "probablement utilitzades per una
persona que vulgui cometre o que prepari un acte terrorista".
Per protestar contra aquesta reforma legislativa, més de 300
fotògrafs britànics es van concentrar el 16 de febrer passat a
Londres davant la seu d'Scotland Yard, la policia
metropolitana britànica.
"Això és un contratemps seriós per a la llibertat de premsa,
que tindrà un efecte devastador en la tasca dels
fotoperiodistes", ha assegurat Arne König, president de la
FEP. El dirigent sindical ha afegit que "no creiem que hi hagi

prou arguments de seguretat que justifiquin l'escut" que la
nova llei concedeix als personatges públics advertint que
s'eviti fotografiar "els membres de les forces armades, dels
serveis d'intel·ligència i dels policies. El pròxim pas serà
impedir que els periodistes descriguin el que veuen."
La Federació de Policia Metropolitana també ha expressat el
seu suport als fotoperiodistes, i ha declarat: "No volem ser
policies secrets". La Federació ha titllat la nova llei "d'injusta
i completament evitable" i ha apel·lat a establir un codi
mœtuament acceptat entre la Policia i els periodistes. König
ha felicitat "els col·legues britànics per l'assistència fantàstica
a la manifestació, que mostra que no accepten ser tractats
com a terroristes." La FEP ha acollit favorablement "la
disposició de la Policia Metropolitana a treballar amb els
fotoperiodistes per trobar una alternativa".
La FEP i el Sindicat Nacional de Periodistes del Regne Unit,
membre de la FEP, temen que la llei s'empri per aturar
fotògrafs que treballin legítimament. "Desafortunadament,
els fotoperiodistes s'enfronten a l'augment de les restriccions
al periodisme gràfic en espais públics i durant esdeveniments
públics a tota Europa", ha afirmat König. La Federació
Europea de Periodistes recorda la feina que s'està duent a
terme des de fa dos mesos, com a fruit de la qual hi ha un
conjunt d'acords presos que inclouen la coordinació de l'acció
a nivell europeu per lluitar pel dret a fer fotografies en espais
públics i explicar amb detall internament les normes de com
comportar-se amb la policia en moments de conflicte després
de les disposicions sobre vigilància introduïdes en les
legislacions antiterroristes a Europa. «

Revisió lingüística: Traduït (http://traduit.com)
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