fes cada cop més baixes, més morositat i
més inestabilitat.
o La situació de fotògrafs i càmeres.
o La Llei de Drets Laborals dels Periodistes.
Una regulació europea.
Ponents: Fabian Nevado (Secretari d’Acció
Sindical SPC), Paolo Serventi Longui, secretari general de la Federazione Nazionale de
Stampa Italiana (FNSI) i Mario Guastoni
(secretari general del Syndicat Nationale de
Journalistes (SNJ) i Martin Morims (secretari
de Relacions Internacionals del Sindicat de
Periodistes de Portugal).
13.45.- Pausa per dinar.
16.00.- Obertura presentació de candidatures per a la Junta Executiva, Consell Directiu
i Comissió de Garanties.
16.00.- El dret a la Informació, en les societats democràtiques. Estatut del Periodista
Professional.
o Les pressions polítiques i empresarials
sobre els periodistes. La Instrumentalització
dels mitjans.
o Concentració de mitjans versus pluralitat
informativa.
o Regulació de la professió com a element
de lluita contra els poderosos.
o Deteriorament dels productes informatius.
Confusió entre entreteniment i informació.
Banalització de continguts
Ponents: Margot Wallström (Comissaria
europea de Comunicació), Joan Herrera (IUICV), Joan Puigcercòs (ERC), David Fernández (PSC) i Dardo Gómez (President SPC).
18.00.- Pausa
18.30.- La reforma democràtica dels mitjans
públics, ¿més aprop que mai?.
Ponents: Enrique Bustamante (membre de
la "comissió de savis"), Ramon Espuny
(Secretari MMPP de l’SPC) i Joan Manuel
Tresserres (membre del CAC).
o La reforma de la CCRTV. Un camí llarg,
llarg, llarg….
o RTVE. El treball d’uns "savis".
o Els mitjans de comunicació local. Manipulació de curt abast però de gran intensitat.
o Lleis de l’Audiovisual al Congrés i al Parlament i la reforma de RTVE i de la CCRTV a les
cambres respectives.
20.15.- Tancament presentació de candidatures i tancament de sessió.
Diumenge 13
Segona jornada de sessions del Vè Congrés
de l’SPC
10.30.- Obertura de la sessió. Proclamació
de les candidatures. Debat i aprovació de
les mocions i propostes de resolucions presentades a la Mesa del Congrés.
11.00.- Inici de les votacions.
12.30.- Pausa per cafè
12.30.- Tancament de les votacions
12.45.- Sessió de clausura.
Intervencions del conseller de Treball, Josep
Maria Rañé, dels representants dels sindicats de la FeSP i de les organitzacions convidades.
13.30.- Proclamació de la nova Junta Executiva, del nou Consell Directiu i de la nova
Comissió de Garanties.
Dissabte 12.
Inici de les sessions del Vè Congrés SPC
09.30.- Recollida de credencials i documentació congressual.
10.00.- Obertura de Congrés. Aprovació del
Reglament del Congrés i elecció de la
Mesa. Presentació de l’informe de Gestió de
la Junta sortint. Debat i aprovació, si s’escau. Debat, presentació i votació de les possibles propostes de reformes estatutàries
que es presentin a la Mesa. Informes del
Consell Directiu i de la Comissió de Garanties.
11.00.- Sessió d’inauguració del Congrés
Amb la presència del Secretari de Comunicació, Enric Marin, el president de l’Ateneu
Barcelonès, Oriol Bohigas, el secretari
general de la FeSP, Enric Bastardes i el
secretari general de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), Aidan White.
11.30.- Pausa per cafè
11,45.- La precarietat laboral a les empreses
de comunicació. Dades i alternatives. La
situació a Europa.
o El periodisme a Internet. Desregulació
absoluta
o Les emissores privades de ràdio. Explotació i sous baixíssims.
o Informar des de comarques. La regulació
dels corresponsals.
o Mitjans audiovisuals d’àmbit local. La precarietat en antena.
o L’abús generalitzat de les pràctiques dels
estudiants. Propostes i avenços, malgrat tot.
o Periodistes a la peça. Sobreviure amb tarifes cada cop més baixes, més morositat i
més inestabilitat.
o La situació de fotògrafs i càmeres.
o La Llei de Drets Laborals dels Periodistes.
Una regulació europea.
Ponents: Fabian Nevado (Secretari d’Acció
Sindical SPC), Paolo Serventi Longui, secretari general de la Federazione Nazionale de
Stampa Italiana (FNSI) i Mario Guastoni
(secretari general del Syndicat Nationale de
Journalistes (SNJ) i Martin Morims (secretari
de Relacions Internacionals del Sindicat de
Periodistes de Portugal).
13.45.- Pausa per dinar.
16.00.- Obertura presentació de candidatures per a la Junta Executiva, Consell Directiu
i Comissió de Garanties.
16.00.- El dret a la Informació, en les societats democràtiques. Estatut del Periodista
Professional.
o Les pressions polítiques i empresarials
sobre els periodistes. La Instrumentalització
dels mitjans.
o Concentració de mitjans versus pluralitat
informativa.
o Regulació de la professió com a element
de lluita contra els poderosos.
o Deteriorament dels productes informatius.
Confusió entre entreteniment i informació.
Banalització de continguts
Ponents: Margot Wallström (Comissaria
europeaCAIXA
de Comunicació),
CATALUNYAJoan Herrera (IUICV), Joan Puigcercòs (ERC), David Fernández (PSC) i Dardo Gómez (President SPC).
18.00.- Pausa
18.30.- La reforma democràtica dels mitjans

públics, ¿més aprop que mai?.
Ponents: Enrique Bustamante (membre de
la "comissió de savis"), Ramon Espuny
(Secretari MMPP de l’SPC) i Joan Manuel
Tresserres (membre del CAC).
o La reforma de la CCRTV. Un camí llarg,
llarg, llarg….
o RTVE. El treball d’uns "savis".
o Els mitjans de comunicació local. Manipulació de curt abast però de gran intensitat.
o Lleis de l’Audiovisual al Congrés i al Parlament i la reforma de RTVE i de la CCRTV a les
cambres respectives.
20.15.- Tancament presentació de candidatures i tancament de sessió.

Dissabte 12.
Inici de les sessions del Vè Congrés SPC
09.30.- Recollida de credencials i documentació congressual.
10.00.- Obertura de Congrés. Aprovació del
Reglament del Congrés i elecció de la
Mesa. Presentació de l’informe de Gestió de
la Junta sortint. Debat i aprovació, si s’escau. Debat, presentació i votació de les possibles propostes de reformes estatutàries
que es presentin a la Mesa. Informes del
Consell Directiu i de la Comissió de Garanties.
11.00.- Sessió d’inauguració del Congrés
amb la presència del Secretari de Comunicació, Enric Marin, el president de l’Ateneu
Barcelonès, Oriol Bohigas, el secretari
general de la FeSP, Enric Bastardes i el
secretari general de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), Aidan White.
11.30.- Pausa per cafè
11,45.- La precarietat laboral a les empreses
de comunicació. Dades i alternatives. La
situació a Europa.
o El periodisme a Internet. Desregulació
absoluta
o Les emissores privades de ràdio. Explotació i sous baixíssims.
o Informar des de comarques. La regulació
dels corresponsals.
o Mitjans audiovisuals d’àmbit local. La precarietat en antena.
o L’abús generalitzat de les pràctiques dels
estudiants. Propostes i avenços, malgrat tot.
o Periodistes a la peça. Sobreviure amb tarifes cada cop més baixes, més morositat i
més inestabilitat.
o La situació de fotògrafs i càmeres.
o La Llei de Drets Laborals dels Periodistes.
Una regulació europea.
Ponents: Fabian Nevado (Secretari d’Acció
Sindical SPC), Paolo Serventi Longui, secretari general de la Federazione Nazionale de
Stampa Italiana (FNSI) i Mario Guastoni
(secretari general del Syndicat Nationale de
Journalistes (SNJ) i Martin Morims (secretari
de Relacions Internacionals del Sindicat de
Periodistes de Portugal).
13.45.- Pausa per dinar.
16.00.- Obertura presentació de candidatures per a la Junta Executiva, Consell Directiu
i Comissió de Garanties.
16.00.- El dret a la Informació, en les societats democràtiques. Estatut del Periodista
Professional.
o Les pressions polítiques i empresarials
sobre els periodistes. La Instrumentalització
dels mitjans.
o Concentració de mitjans versus pluralitat
informativa.
o Regulació de la professió com a element
de lluita contra els poderosos.
o Deteriorament dels productes informatius.
Confusió entre entreteniment i informació.
Banalització de continguts
Ponents: Margot Wallström (Comissaria
europea de Comunicació), Joan Herrera (IUICV), Joan Puigcercòs (ERC), David Fernández (PSC) i Dardo Gómez
18.00.- Pausa
18.30.- La reforma democràtica dels mitjans
públics, ¿més aprop que mai?.
Ponents: Enrique Bustamante (membre de
la "comissió de savis"), Ramon Espuny
(Secretari MMPP de l’SPC) i Joan Manuel
Tresserres (membre del CAC).
o La reforma de la CCRTV. Un camí llarg,
llarg, llarg….
o RTVE. El treball d’uns "savis".
o Els mitjans de comunicació local. Manipulació de curt abast però de gran intensitat.
o Lleis de l’Audiovisual al Congrés i al Parlament i la reforma de RTVE i de la CCRTV a les
cambres respectives.
20.15.- Tancament presentació de candidatures i tancament de sessió.

Dret a la informació
Drets dels informadors
Diumenge 13
Segona jornada de sessions del Vè Congrés
de l’SPC
10.30.- Obertura de la sessió. Proclamació
de les candidatures. Debat i aprovació de
les mocions i propostes de resolucions presentades a la Mesa del Congrés.
11.00.- Inici de les votacions.
12.30.- Pausa per cafè
12.30.- Tancament de les votacions
12.45.- Sessió de clausura.
Intervencions del conseller de Treball, Josep
Maria Rañé, dels representants dels sindicats de la FeSP i de les organitzacions convidades.
13.30.- Proclamació de la nova Junta Executiva, del nou Consell Directiu i de la nova
Comissió de Garanties.
Dissabte 12.
Inici de les sessions del Vè Congrés SPC
09.30.- Recollida de credencials i documentació congressual.
10.00.- Obertura de Congrés. Aprovació del
Reglament del Congrés i elecció de la
Mesa. Presentació de l’informe de Gestió de
la Junta sortint. Debat i aprovació, si s’escau. Debat, presentació i votació de les possibles propostes de reformes estatutàries
que es presentin a la Mesa. Informes del
Consell Directiu i de la Comissió de Garanties.
11.00.- Sessió d’inauguració del Congrés
Amb la presència del Secretari de Comunicació, Enric Marin, el president de l’Ateneu
Barcelonès, Oriol Bohigas, el secretari
general de la FeSP, Enric Bastardes i el
secretari general de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), Aidan White.
11.30.- Pausa per cafè
11,45.- La precarietat laboral a les empreses
de comunicació. Dades i alternatives. La
situació a Europa.
o El periodisme a Internet. Desregulació
absoluta
o Les emissores privades de ràdio. Explotació i sous baixíssims.
o Informar des de comarques. La regulació
dels corresponsals.
o Mitjans audiovisuals d’àmbit local. La precarietat en antena.
o L’abús generalitzat de les pràctiques dels
estudiants. Propostes i avenços, malgrat tot.
o Periodistes a la peça. Sobreviure amb tarifes cada cop més baixes, més morositat i
més inestabilitat.
o La situació de fotògrafs i càmeres.
o La Llei de Drets Laborals dels Periodistes.
Una regulació europea.
Ponents: Fabian Nevado (Secretari d’Acció
Sindical SPC), Paolo Serventi Longui, secretari general de la Federazione Nazionale de
Stampa Italiana (FNSI) i Mario Guastoni
(secretari general del Syndicat Nationale de
Journalistes (SNJ) i Martin Morims (secretari
de Relacions Internacionals del Sindicat de
Periodistes de Portugal).
13.45.- Pausa per dinar.
16.00.- Obertura presentació de candidatures per a la Junta Executiva, Consell Directiu
i Comissió de Garanties.
16.00.- El dret a la Informació, en les societats democràtiques. Estatut del Periodista
Professional.
o Les pressions polítiques i empresarials
sobre els periodistes. La Instrumentalització
dels mitjans.
o Concentració de mitjans versus pluralitat
informativa.
o Regulació de la professió com a element
de lluita contra els poderosos.
o Deteriorament dels productes informatius.
Confusió entre entreteniment i informació.
Banalització de continguts
Ponents: Margot Wallström (Comissaria
europea de Comunicació), Joan Herrera (IUICV), Joan Puigcercòs (ERC), David Fernández (PSC) i Dardo Gómez (President SPC).
18.00.- Pausa
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Diumenge 13
Segona jornada de sessions del Vè Congrés
de l’SPC
10.30.- Obertura de la sessió. Proclamació
de les candidatures. Debat i aprovació de
les mocions i propostes de resolucions presentades a la Mesa del Congrés.
11.00.- Inici de les votacions.
12.30.- Pausa per cafè
12.30.- Tancament de les votacions
12.45.- Sessió de clausura.
Intervencions del conseller de Treball, Josep
Maria Rañé, dels representants dels sindicats de la FeSP i de les organitzacions convidades.
13.30.- Proclamació de la nova Junta Executiva, del nou Consell Directiu i de la nova
Comissió de Garanties.
Dissabte 12.
Inici de les sessions del Vè Congrés SPC
09.30.- Recollida de credencials i documentació congressual.
10.00.- Obertura de Congrés. Aprovació del
Reglament del Congrés i elecció de la
Mesa. Presentació de l’informe de Gestió de
la Junta sortint. Debat i aprovació, si s’escau. Debat, presentació i votació de les possibles propostes de reformes estatutàries
que es presentin a la Mesa. Informes del
Consell Directiu i de la Comissió de Garanties.
11.00.- Sessió d’inauguració del Congrés
Amb la presència del Secretari de Comunicació, Enric Marin, el president de l’Ateneu
Barcelonès, Oriol Bohigas, el secretari
general de la FeSP, Enric Bastardes i el
secretari general de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), Aidan White.
11.30.- Pausa per cafè
11,45.- La precarietat laboral a les empreses
de comunicació. Dades i alternatives. La
situació a Europa.
o El periodisme a Internet. Desregulació
absoluta
o Les emissores privades de ràdio. Explotació i sous baixíssims.
o Informar des de comarques. La regulació
dels corresponsals.
o Mitjans audiovisuals d’àmbit local. La precarietat en antena.
o L’abús generalitzat de les pràctiques dels
estudiants. Propostes i avenços, malgrat tot.
o Periodistes a la peça. Sobreviure amb tari-

Col·laboren:

18.30.- La reforma democràtica dels mitjans
públics, ¿més aprop que mai?.
Ponents: Enrique Bustamante (membre de
la "comissió de savis"), Ramon Espuny
(Secretari MMPP de l’SPC) i Joan Manuel
Tresserres (membre del CAC).
o La reforma de la CCRTV. Un camí llarg,
llarg, llarg….
o RTVE. El treball d’uns "savis".
o Els mitjans de comunicació local. Manipulació de curt abast però de gran intensitat.
o Lleis de l’Audiovisual al Congrés i al Parlament i la reforma de RTVE i de la CCRTV a les
cambres respectives.
20.15.- Tancament presentació de candidatures i tancament de sessió.
Diumenge 13
Segona jornada de sessions del Vè Congrés
de l’SPC
10.30.- Obertura de la sessió. Proclamació
de les candidatures. Debat i aprovació de
les mocions i propostes de resolucions presentades a la Mesa del Congrés.
11.00.- Inici de les votacions.
12.30.- Pausa per cafè
12.30.- Tancament de les votacions
12.45.- Sessió de clausura.
Intervencions del conseller de Treball, Josep
Maria Rañé, dels representants dels sindicats de la FeSP i de les organitzacions convidades.
13.30.- Proclamació de la nova Junta Executiva, del nou Consell Directiu i de la nova
Comissió de Garanties.

Diumenge 13
Segona jornada de sessions del Vè Congrés
de l’SPC
10.30.- Obertura de la sessió. Proclamació
de les candidatures. Debat i aprovació de
les mocions i propostes de resolucions presentades a la Mesa del Congrés.
11.00.- Inici de les votacions.
12.30.- Pausa per cafè
12.30.- Tancament de les votacions
12.45.- Sessió de clausura.
Intervencions del conseller de Treball, Josep
Maria Rañé, dels representants dels sindicats de la FeSP i de les organitzacions convidades.
13.30.- Proclamació de la nova Junta Executiva, del nou Consell Directiu i de la nova
Comissió de Garanties.
Dissabte 12.
Inici de les sessions del Vè Congrés SPC
09.30.- Recollida de credencials i documentació congressual.
10.00.- Obertura de Congrés. Aprovació del
Reglament del Congrés i elecció de la
Mesa. Presentació de l’informe de Gestió de
la Junta sortint. Debat i aprovació, si s’escau. Debat, presentació i votació de les possibles propostes de reformes estatutàries
que es presentin a la Mesa. Informes del
Consell Directiu i de la Comissió de Garanties.
11.00.- Sessió d’inauguració del Congrés
Amb la presència del Secretari de Comunicació, Enric Marin, el president de l’Ateneu
Barcelonès, Oriol Bohigas, el secretari
general de la FeSP, Enric Bastardes i el
secretari general de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), Aidan White.
11.30.- Pausa per cafè
11,45.- La precarietat laboral a les empreses
de comunicació. Dades i alternatives. La
situació a Europa.
o El periodisme a Internet. Desregulació
absoluta
o Les emissores privades de ràdio. Explotació i sous baixíssims.
o Informar des de comarques. La regulació
dels corresponsals.
o Mitjans audiovisuals d’àmbit local. La precarietat en antena.
o L’abús generalitzat de les pràctiques dels
estudiants. Propostes i avenços, malgrat tot.
o Periodistes a la peça. Sobreviure amb tari-

fes cada cop més baixes, més morositat i
més inestabilitat.
o La situació de fotògrafs i càmeres.
o La Llei de Drets Laborals dels Periodistes.
Una regulació europea.
Ponents: Fabian Nevado (Secretari d’Acció
Sindical SPC), Paolo Serventi Longui, secretari general de la Federazione Nazionale de
Stampa Italiana (FNSI) i Mario Guastoni
(secretari general del Syndicat Nationale de
Journalistes (SNJ) i Martin Morims (secretari
de Relacions Internacionals del Sindicat de
Periodistes de Portugal).
13.45.- Pausa per dinar.
16.00.- Obertura presentació de candidatures per a la Junta Executiva, Consell Directiu
i Comissió de Garanties.
16.00.- El dret a la Informació, en les societats democràtiques. Estatut del Periodista
Professional.
o Les pressions polítiques i empresarials
sobre els periodistes. La Instrumentalització
dels mitjans.
o Concentració de mitjans versus pluralitat
informativa.
o Regulació de la professió com a element
de lluita contra els poderosos.
o Deteriorament dels productes informatius.
Confusió entre entreteniment i informació.
Banalització de continguts
Ponents: Margot Wallström (Comissaria
europea de Comunicació), Joan Herrera (IUICV), Joan Puigcercòs (ERC), David Fernández (PSC) i Dardo Gómez (President SPC).
18.00.- Pausa
18.30.- La reforma democràtica dels mitjans
públics, ¿més aprop que mai?.
Ponents: Enrique Bustamante (membre de
la "comissió de savis"), Ramon Espuny
(Secretari MMPP de l’SPC) i Joan Manuel
Tresserres (membre del CAC).
o La reforma de la CCRTV. Un camí llarg,
llarg, llarg….
o RTVE. El treball d’uns "savis".
o Els mitjans de comunicació local. Manipulació de curt abast però de gran intensitat.
o Lleis de l’Audiovisual al Congrés i al Parlament i la reforma de RTVE i de la CCRTV a les
cambres respectives.
20.15.- Tancament presentació de candidatures i tancament de sessió.
Diumenge 13
Segona jornada de sessions del Vè Congrés
de l’SPC
10.30.- Obertura de la sessió. Proclamació
de les candidatures. Debat i aprovació de
les mocions i propostes de resolucions presentades a la Mesa del Congrés.
11.00.- Inici de les votacions.
12.30.- Pausa per cafè
12.30.- Tancament de les votacions
12.45.- Sessió de clausura.
Intervencions del conseller de Treball, Josep
Maria Rañé, dels representants dels sindicats de la FeSP i de les organitzacions convidades.
13.30.- Proclamació de la nova Junta Executiva, del nou Consell Directiu i de la nova
Comissió de Garanties.
Dissabte 12.
Inici de les sessions del Vè Congrés SPC
09.30.- Recollida de credencials i documentació congressual.
10.00.- Obertura de Congrés. Aprovació del
Reglament del Congrés i elecció de la
Mesa. Presentació de l’informe de Gestió de
la Junta sortint. Debat i aprovació, si s’escau. Debat, presentació i votació de les possibles propostes de reformes estatutàries
que es presentin a la Mesa. Informes del
Consell Directiu i de la Comissió de Garanties.
11.00.- Sessió d’inauguració del Congrés
Amb la presència del Secretari de Comunicació, Enric Marin, el president de l’Ateneu
Barcelonès, Oriol Bohigas, el secretari
general de la FeSP, Enric Bastardes i el
secretari general de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), Aidan White.
11.30.- Pausa per cafè
11,45.- La precarietat laboral a les empreses
de comunicació. Dades i alternatives. La
situació a Europa.
o El periodisme a Internet. Desregulació
absoluta
o Les emissores privades de ràdio. Explotació i sous baixíssims.
o Informar des de comarques. La regulació
dels corresponsals.
o Mitjans audiovisuals d’àmbit local. La precarietat en antena.
o L’abús generalitzat de les pràctiques dels
estudiants. Propostes i avenços, malgrat tot.
o Periodistes a la peça. Sobreviure amb tarifes cada cop més baixes, més morositat i
més inestabilitat.
o La situació de fotògrafs i càmeres.
o La Llei de Drets Laborals dels Periodistes.
Una regulació europea.
Ponents: Fabian Nevado (Secretari d’Acció
Sindical SPC), Paolo Serventi Longui, secretari general de la Federazione Nazionale de
Stampa Italiana (FNSI) i Mario Guastoni
(secretari general del Syndicat Nationale de
Journalistes (SNJ) i Martin Morims (secretari
de Relacions Internacionals del Sindicat de
Periodistes de Portugal).
13.45.- Pausa per dinar.
16.00.- Obertura presentació de candidatures per a la Junta Executiva, Consell Directiu
i Comissió de Garanties.
16.00.- El dret a la Informació, en les societats democràtiques. Estatut del Periodista
Professional.
o Les pressions polítiques i empresarials
sobre els periodistes. La Instrumentalització
dels mitjans.
o Concentració de mitjans versus pluralitat
informativa.
o Regulació de la professió com a element
de lluita contra els poderosos.
o Deteriorament dels productes informatius.
Confusió entre entreteniment i informació.
Banalització de continguts
Ponents: Margot Wallström (Comissaria
europea de Comunicació), Joan Herrera (IUICV), Joan Puigcercòs (ERC), David Fernández (PSC) i Dardo Gómez (President SPC).
18.00.- Pausa

18.30.- La reforma democràtica dels mitjans
públics, ¿més aprop que mai?.
Ponents: Enrique Bustamante (membre de
la "comissió de savis"), Ramon Espuny
(Secretari MMPP de l’SPC) i Joan Manuel
Tresserres (membre del CAC).
o La reforma de la CCRTV. Un camí llarg,
llarg, llarg….
o RTVE. El treball d’uns "savis".
o Els mitjans de comunicació local. Manipulació de curt abast però de gran intensitat.
o Lleis de l’Audiovisual al Congrés i al Parlament i la reforma de RTVE i de la CCRTV a les
cambres respectives.
20.15.- Tancament presentació de candidatures i tancament de sessió.
Diumenge 13
Segona jornada de sessions del Vè Congrés
de l’SPC
10.30.- Obertura de la sessió. Proclamació
de les candidatures. Debat i aprovació de
les mocions i propostes de resolucions presentades a la Mesa del Congrés.
11.00.- Inici de les votacions.
12.30.- Pausa per cafè
12.30.- Tancament de les votacions
12.45.- Sessió de clausura.
Intervencions del conseller de Treball, Josep
Maria Rañé, dels representants dels sindicats de la FeSP i de les organitzacions convidades.
13.30.- Proclamació de la nova Junta Executiva, del nou Consell Directiu i de la nova
Comissió de Garanties.
Dissabte 12.
Inici de les sessions del Vè Congrés SPC
09.30.- Recollida de credencials i documentació congressual.
10.00.- Obertura de Congrés. Aprovació del
Reglament del Congrés i elecció de la
Mesa. Presentació de l’informe de Gestió de
la Junta sortint. Debat i aprovació, si s’escau. Debat, presentació i votació de les possibles propostes de reformes estatutàries
que es presentin a la Mesa. Informes del
Consell Directiu i de la Comissió de Garanties.
11.00.- Sessió d’inauguració del Congrés
Amb la presència del Secretari de Comunicació, Enric Marin, el president de l’Ateneu
Barcelonès, Oriol Bohigas, el secretari
general de la FeSP, Enric Bastardes i el
secretari general de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), Aidan White.
11.30.- Pausa per cafè
11,45.- La precarietat laboral a les empreses
de comunicació. Dades i alternatives. La
situació a Europa.
o El periodisme a Internet. Desregulació
absoluta
o Les emissores privades de ràdio. Explotació i sous baixíssims.
o Informar des de comarques. La regulació
dels corresponsals.
o Mitjans audiovisuals d’àmbit local. La precarietat en antena.
o L’abús generalitzat de les pràctiques dels
estudiants. Propostes i avenços, malgrat tot.
o Periodistes a la peça. Sobreviure amb tarifes cada cop més baixes, més morositat i
més inestabilitat.
o La situació de fotògrafs i càmeres.
o La Llei de Drets Laborals dels Periodistes.
Una regulació europea.
Ponents: Fabian Nevado (Secretari d’Acció
Sindical SPC), Paolo Serventi Longui, secretari general de la Federazione Nazionale de
Stampa Italiana (FNSI) i Mario Guastoni
(secretari general del Syndicat Nationale de
Journalistes (SNJ) i Martin Morims (secretari
de Relacions Internacionals del Sindicat de
Periodistes de Portugal).
13.45.- Pausa per dinar.
16.00.- Obertura presentació de candidatures per a la Junta Executiva, Consell Directiu
i Comissió de Garanties.
16.00.- El dret a la Informació, en les societats democràtiques. Estatut del Periodista
Professional.
o Les pressions polítiques i empresarials
sobre els periodistes. La Instrumentalització
dels mitjans.
o Concentració de mitjans versus pluralitat
informativa.
o Regulació de la professió com a element
de lluita contra els poderosos.
o Deteriorament dels productes informatius.
Confusió entre entreteniment i informació.
Banalització de continguts
Ponents: Margot Wallström (Comissaria
europea de Comunicació), Joan Herrera (IUICV), Joan Puigcercòs (ERC), David Fernández (PSC) i Dardo Gómez (President SPC).
18.00.- Pausa
18.30.- La reforma democràtica dels mitjans
públics, ¿més aprop que mai?.
Ponents: Enrique Bustamante (membre de
la "comissió de savis"), Ramon Espuny
(Secretari MMPP de l’SPC) i Joan Manuel
Tresserres (membre del CAC).
o La reforma de la CCRTV. Un camí llarg,
llarg, llarg….
o RTVE. El treball d’uns "savis".
o Els mitjans de comunicació local. Manipulació de curt abast però de gran intensitat.
o Lleis de l’Audiovisual al Congrés i al Parlament i la reforma de RTVE i de la CCRTV a les
cambres respectives.
20.15.- Tancament presentació de candidatures i tancament de sessió.
Diumenge 13
Segona jornada de sessions del Vè Congrés
de l’SPC
10.30.- Obertura de la sessió. Proclamació
de les candidatures. Debat i aprovació de
les mocions i propostes de resolucions presentades a la Mesa del Congrés.
11.00.- Inici de les votacions.
12.30.- Pausa per cafè
12.30.- Tancament de les votacions
12.45.- Sessió de clausura.
Intervencions del conseller de Treball, Josep
Maria Rañé, dels representants dels sindicats de la FeSP i de les organitzacions convidades.
13.30.- Proclamació de la nova Junta Executiva, del nou Consell Directiu i de la nova
Disseny: Pedro Gómez

Dissabte 12.
Inici de les sessions del Vè Congrés SPC
09.30.- Recollida de credencials i documentació congressual.
10.00.- Obertura de Congrés. Aprovació del
Reglament del Congrés i elecció de la
Mesa. Presentació de l’informe de Gestió de
la Junta sortint. Debat i aprovació, si s’escau. Debat, presentació i votació de les possibles propostes de reformes estatutàries
que es presentin a la Mesa. Informes del
Consell Directiu i de la Comissió de Garanties.
11.00.- Sessió d’inauguració del Congrés
amb la presència del Secretari de Comunicació, Enric Marin, el president de l’Ateneu
Barcelonès, Oriol Bohigas, el secretari
general de la FeSP, Enric Bastardes i el
secretari general de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), Aidan White.
11.30.- Pausa per cafè
11,45.- La precarietat laboral a les empreses
de comunicació. Dades i alternatives. La
situació a Europa.
o El periodisme a Internet. Desregulació
absoluta
o Les emissores privades de ràdio. Explotació i sous baixíssims.
o Informar des de comarques. La regulació
dels corresponsals.
o Mitjans audiovisuals d’àmbit local. La precarietat en antena.
o L’abús generalitzat de les pràctiques dels
estudiants. Propostes i avenços, malgrat tot.
o Periodistes a la peça. Sobreviure amb tarifes cada cop més baixes, més morositat i
més inestabilitat.
o La situació de fotògrafs i càmeres.
o La Llei de Drets Laborals dels Periodistes.
Una regulació europea.
Ponents: Fabian Nevado (Secretari d’Acció
Sindical SPC), Paolo Serventi Longui, secretari general de la Federazione Nazionale de
Stampa Italiana (FNSI) i Mario Guastoni
(secretari general del Syndicat Nationale de
Journalistes (SNJ) i Martin Morims (secretari
de Relacions Internacionals del Sindicat de
Periodistes de Portugal).
13.45.- Pausa per dinar.
16.00.- Obertura presentació de candidatures per a la Junta Executiva, Consell Directiu
i Comissió de Garanties.
16.00.- El dret a la Informació, en les societats democràtiques. Estatut del Periodista
Professional.
o Les pressions polítiques i empresarials
sobre els periodistes. La Instrumentalització
dels mitjans.
o Concentració de mitjans versus pluralitat
informativa.
o Regulació de la professió com a element
de lluita contra els poderosos.
o Deteriorament dels productes informatius.
Confusió entre entreteniment i informació.
Banalització de continguts
Ponents: Margot Wallström (Comissaria
europea de Comunicació), Joan Herrera (IUICV), Joan Puigcercòs (ERC), David Fernández (PSC) i Dardo Gómez
18.00.- Pausa
18.30.- La reforma democràtica dels mitjans
públics, ¿més aprop que mai?.
Ponents: Enrique Bustamante (membre de
la "comissió de savis"), Ramon Espuny
(Secretari MMPP de l’SPC) i Joan Manuel
Tresserres (membre del CAC).
o La reforma de la CCRTV. Un camí llarg,
llarg, llarg….
o RTVE. El treball d’uns "savis".
o Els mitjans de comunicació local. Manipulació de curt abast però de gran intensitat.
o Lleis de l’Audiovisual al Congrés i al Parlament i la reforma de RTVE i de la CCRTV a les
cambres respectives.
20.15.- Tancament presentació de candidatures i tancament de sessió.

