TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE

MANIFEST DE TORTOSA
ELS CORRESPONSALS TAMBÉ TENEN DRETS

Reunits una representació de corresponsals de tot Catalunya en la
jornada organitzada pel Sindicat de Periodistes de Catalunya
(SPC), acorden:

1. Reclamar el reconeixement del paper del corresponsal com un
professional de la comunicació, que ha de tenir els mateixos drets
laborals que la resta de periodistes.
2. El reconeixement que els corresponsals formen part dels
treballadors de les empreses de comunicació i, per tant, exigim que
els comitès d’empresa i els sindicats assumeixin aquesta realitat per
poder negociar la contractació dels corresponsals, l’aplicació dels
drets de descans i vacances així com l’assumpció de la seguretat
social per part de les empreses.
3. Que la màxima disponibilitat que exigeixen les empreses de
comunicació només pot ser regulada per un conveni i per
l’estabilitat laboral mitjançant un contracte laboral. La manca de
regulació incrementa la precarietat i va en perjudici de la qualitat del
producte periodístic.
4. Denunciar els casos de les empreses que incompleixin de
manera flagrant els drets laborals dels seus corresponsals i
demanar, si convé, la intervenció de la Inspecció de Treball.
5. Exigir a totes les empreses de comunicació el respecte als drets
d’autoria i propietat amb una salvaguarda dels drets de còpia de
totes les informacions gràfiques que haurien de comptar amb una
regulació tarifària.
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6. Demanar a totes les formacions polítiques la màxima celeritat per
l’aprovació de la proposició no de llei que farà possible l’Estatut del
Periodista Professional i la Llei dels Drets Laborals dels Periodistes,
que regulen, entre altres, les condicions laborals dels periodistes a
la peça, corresponsals i free-lances.
7. Instar als partits polítics i administracions a un compromís per
articular l’aplicació dels mecanismes que permetin que totes les
empreses de comunicació, públiques i privades, tinguin els seus
corresponsals i periodistes a la peça regulats com a única via per
garantir la qualitat de la informació i l’estabilitat dels treballadors.
8. Instar a totes les administracions públiques l’exigència que les
empreses de comunicació que depenen d’organismes públics
tinguin tots els seus corresponsals i periodistes a la peça regulats.
No és admissible que empreses públiques, com per exemple
CCRTV, RTVE, COM-RÀDIO o EFE puguin tenir molts dels seus
corresponsals sense un contracte laboral i no assumeixin la seva
assegurança.
9. Fer una crida a la reflexió dels corresponsals i periodistes a la
peça perquè siguin conscients que han de ser els primers
interessats a millorar les seves condicions laborals i que, en canvi,
les actuacions insolidàries donen suport al manteniment de la
precarietat. En aquest sentit, difícilment es podrà exigir un
compromís a comitès d’empresa i sindicats si no hi ha un interès del
propis corresponsals per col·laborar en la regulació del sector.
10. Considerar la necessitat d’organitzar-se per millorar les
condicions laborals, impulsant la coordinació dels corresponsals
amb els comitès d’empresa i sindicats i establir un calendari
d’actuació.

Tortosa, a 18 d’octubre de 2003

