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El Col·legi de Periodistes reclama als ajuntaments que rebutgin els blocs
electorals

Miércoles,  8 de abril de 2015

Escrit per Comunicació Pública | Actualitat | dimecres 8 abril 2015 4:57 pm       El Col·legi de Periodistes de
Catalunya anima tots els ajuntaments de Catalunya a aprovar mocions a favor de la llibertat de premsa i que
deixin treballar sense interferències els periodistes. Per superar els blocs electorals només cal voluntat política,
com ha quedat demostrat en el passat. Ja hi ha hagut mitjans locals de titularitat pública que han fet informació
de campanya sense blocs. És per això que lentitat reclama un gest a totes les formacions polítiques amb
implantació local i les anima a aprovar mocions contra els blocs electorals.    En una nota de premsa enviada
aquest dimarts, el Col·legi de Periodistes de Catalunya celebra les iniciatives que shan presentat en diversos
ajuntaments catalans per tal de permetre que la informació durant la campanya electoral en els mitjans públics
selabori seguint criteris periodístics, sense la interferència autoritària i antidemocràtica que representen els
anomenats blocs electorals.    El Col·legi de Periodistes de Catalunya considera tot un exemple a seguir els
acords o les mocions que ja sha aprovat, i les que es puguin presentar i debatre els pròxims dies en alguns
consistoris. Des del Col·legi de Periodistes sanima a totes les formacions polítiques que donin suport a aquest
tipus diniciatives que pretenen superar els blocs electorals. La mateixa doctrina de la Junta Electoral Central
permet evitar els blocs si hi ha un acord unànime de les formacions polítiques i, per tant, no plantegen cap
recurs. És per això que, en el passat, ja hi ha hagut municipis on les formacions polítiques han deixat fer la
seva feina als periodistes sense recórrer per sistema a la Junta Electoral. Daquesta manera, ha quedat
demostrat que si hi ha voluntat política es poden superar els blocs electorals perquè ja hi ha hagut en el passat
mitjans locals de titularitat pública que han pogut treballar durant les campanyes sense imposicions.    Els
blocs sesquerden i ja hi ha exemples a seguir, només cal voluntat política    Les municipals del 24 de maig,
diu lentitat, han de ser loportunitat per anar endavant i no endarrere. Fins ara, alguns mitjans locals de
poblacions petites i mitjanes han demostrat que es pot fer informació sobre la campanya electoral seguint
criteris informatius i no polítics, una informació dinterès i de servei públic sense blocs electorals. Aquesta
pràctica, creiem, sha de generalitzar.    Els blocs electorals són una anomalia antidemocràtica del tot absurda.
Fins i tot la Junta Electoral Central ha hagut de reconèixer recentment en motiu de les eleccions andaluses
que la proporcionalitat estricta no és suficient per garantir una informació plural i ha obligat els mitjans públics
a tenir en compte els grups polítics representatius. És una prova més de la incongruència dels blocs, que
només responen a la por dels partits a deixar la informació en mans dels professionals. Un tic predemocràtic
que sha de superar duna vegada.    Per tot això, el Col·legi de Periodistes de Catalunya anima a totes les
forces polítiques amb representació als 947 municipis de Catalunya que presentin i aprovin mocions de rebuig
als blocs electorals i es comprometin a no entrar en una guerra de recursos a la Junta Electoral Central per
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competir per veure qui és capaç desgarrapar un segon més o menys a ladversari. Aquesta ingerència només
agreuja el descrèdit de la ciutadania envers les formacions polítiques. Comença a ser hora que els partits
entenguin que els ciutadans esperen alguna cosa més que aquestes pugnes pel poder que només perverteixen
la democràcia.    http://noalsblocs.wordpress.com  www.facebook.com/mitjanspublics     Comentaris (0)   Deixa
un comentari     Nom (necessari)    Adreça electrònica (no es farà pública) (necessari)    Website
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El Grup Barnils demana acords municipals per eliminar els blocs electorals

Miércoles,  8 de abril de 2015

El Grup de Periodistes Ramons Barnils (GPRB) editor de Mèdia.cat- ha renovat el seu posicionament contra
els anomenats blocs electorals que imposen un temps i un ordre a la informació sobre els partits durant la
campanya electoral en funció del seu resultat als anteriors comicis, obviant els criteris periodístics.  Des del
Grup Barnils es recorda que, després danys de denúncies dassociacions professionals i ciutadanes, sha obert
una via que permeti eludir la restrictiva interpretació de la legislació electoral que fins ara havien imposat les
diferents juntes electorals per pressió dels partits polítics majoritaris.  Una daquestes, i de cara a les eleccions
municipals de maig, són els acords per unanimitat als plens municipals per tal devitar lestat dexcepció laboral,
tal com es descriu des del GPRB els blocs electorals.  Aquesta opció ja ha estat acceptada a Molins de Rei,
on el ple municipal va aprovar per unanimitat deslliurar els mitjans públics locals daquest control jurídic. També
Olesa de Montserrat va aprovar una moció similar amb 6 dels set vots a favor i Rubí ha encetat un debat
sobre aquest tema amb participació dels grups sense representació. Altres municipis han engegat processos
semblants.  Una mostra que també des del món polític comença a moures loposició als blocs electorals just
en un moment en què al Parlament han començat les negociacions per aprovar la Llei Electoral Catalana
(LEC). Precisament la inclusió dels blocs a la llei i la seva extensió als mitjans audiovisuals privats és un dels
punts de debat.  Des del Grup Barnils recorden que el consens professional contra els blocs és clar i ha estat
constant al llarg del temps i enumeren algunes de les entitats que shi han posicionat, com ara el Col·legi de
Periodistes de Catalunya (CPC), el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), la Federació estatal de
Sindicats de Periodistes (FeSP), la Federació dAssociacions de Periodistes dEspanya (FAPE) o lassociació
Comunicació Pública.
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El Col·legi de Periodistes fa una crida als ajuntaments perquè rebutgin els
blocs electorals

Miércoles,  8 de abril de 2015

Redacció   | Actualitzat el  08/04/2015 a les 9:57h        El Col·legi de
Periodistes de Catalunya celebra les iniciatives presentades en diversos ajuntaments catalans perquè els
respectius mitjans públics puguin cobrir la campanya electoral del 24 de maig seguint criteris professionals
sense cenyir-se als blocs electorals, i anima la resta a deixar treballar els periodistes sense interferències.
Lentitat recorda que fer-ho tan sols és una qüestió de voluntat política, ja que la doctrina de la Junta Electoral
Central permet que no sapliquin els blocs si hi ha un acord unànime de les forces polítiques que concorren
en uns comicis, de manera que renuncien a presentar cap reclamació per la cobertura informativa.    Per això,
el Col·legi reclama un gest damplitud de mires i compromís democràtic a totes les formacions polítiques amb
representació als municipis catalans, les anima a presentar i aprovar mocions als plens contra els blocs
electorals, i demana que respectin el seu compromís amb la ciutadania si són reelegides.    Exemple a seguir
El CPC considera tot un exemple a seguir els acords o mocions ja aprovades, així com les que es debatran
els propers dies en alguns consistoris. Fins ara, alguns mitjans locals de poblacions petites i mitjanes han
demostrat que es pot fer informació sobre la campanya electoral seguint criteris informatius i no polítics, una
informació dinterès i de servei públic sense blocs electorals, remarca en un comunicat.    Per al Col·legi de
Periodistes, aquesta pràctica sha de generalitzar, i assenyala que les municipals del 24 de maig han de ser
loportunitat per anar endavant i no endarrere, defugint uns blocs electorals que considera una anomalia
antidemocràtica del tot absurda.    Lentitat recorda que, en motiu de les eleccions a Andalusia, la JEC ha
reconegut que la proporcionalitat estricta no és suficient per garantir una informació plural i ha obligat els
mitjans públics a tenir en compte els grups polítics representatius.    Segons el CPC, aquesta és una prova
més de la incongruència dels blocs, que només responen a la por dels partits a deixar la informació en mans
dels professionals. Un tic predemocràtic que sha de superar duna vegada.     Escriure un comentari
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EL PARIPÉ HABITUAL

Miércoles,  8 de abril de 2015

De la mateixa manera que cíclicament apareixen els anuncis de col·leccionables a les teles, el Corte Inglés
ens diu que ja és primavera i per nadal ens ofereixen l'anunci de Freixenet, el col·legi de Perioquè? de
Catalunya  ens obsequia amb la rebequeria hipòcrita d'abominar dels blocs electorals cada vegada que hi ha
una nova campanya; és ja un clàssic, com la tornada a casa per Nadal de Torrons el Almendro, o que Douglas
no vagi convocat. Aquesta posiciò ve de vell. El comentari sobre aquesta postura hiopòcrita, sobre aquest
paripé o performance ja l'he comentat en més d'una ocasió, però ells, segueixen igual...... "El Col·legi de
Periodistes de Catalunya ha demanat aquest dimarts als més de nou-cents municipis catalans que s'oposin
als blocs electorals als mitjans de comunicació davant de la campanya de les eleccions del 24 de maig. Així
mateix, ha proposat que aprovin mocions a favor de la llibertat de premsa que "deixin treballar els periodistes
sense interferències", segons ha informat l'organisme en un comunicat. ND" 10/11/2010 - El col·legi de
periodistes ha muntat el paripè habitual de cada vegada que s'enceta una campaña electoral. Ahir a la tarda
varen manifestar el seu rebuig als blocs electorals que imposen temps i ordre en la informació política durant
la campanya. El CPC considera que el control dels mitjans públics 'vulnera l'essència del periodisme i de la
llibertat d'expressió'. El degà del Col·legi ha explicat que el manifest és una reivindicació pel 'dret a què els
ciutadans rebin lliure informació, també i fonamentalment en període electoral'. Joan Manuel Tresserras ha
defensat que una llei electoral catalana facilitaria la desaparició d'aquests blocs. Per la seva banda, el president
del Parlament, Ernest Benach, ha dit que 'política i informació' són fonamentals per viure en llibertat. Entenc
la seva queixa, però és que la resta de l'any la seva feina es limita en general a posar la carxofa davant del
politic de torn i estàn en el joc de limitar-se a recollir les seves declaracions, allò de: un ha dit, l'altre ha
contestat, tal polític manifesta que, amb honroses i rares excepcions. Quan a les declaracions del Conseller
Tresserras defensant una llei electoral catalana, és una resposta de manual que es deixa anar cada vegada
que apareix el tema i se n'obliden a continuació fins a les properes eleccions. I a les properes eleccions és
quan el col·legi de periodistes organitzarà de vell nou el mateix paripé i tot seguìrà igual, pels segles dels
segles, amen. 
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El Colegio de Periodistas pide a los municipios que se opongan a los bloques
electorales

Martes,  7 de abril de 2015

Martes, 7 de abril del 2015 - 17.24 h    El Colegio de Periodistas de Catalunya ha pedido este martes a los
947 municipios catalanes que se opongan a los bloques electorales en los medios de comunicación ante la
campaña de las elecciones del 24 de mayo.    Ha propuesto que aprueben mociones a favor de la libertad de
prens a que "dejen trabajar a los periodistas sin interferencias", según ha informado el organismo en un
comunicado.    Considera que, para superar los bloques, solo es necesario "voluntad política", puesto que en
otros comicios ha habido medios de comunicación locales de titularidad pública que han informado de la
campaña libremente.    "El Colegio reclama un gesto de amplitud de miras y compromiso democrático a todas
las formaciones políticas con implantación local", ha dicho el ente.    Ha recordado que la Junta Electoral
Central permite evitar los bloques si hay un "acuerdo unánime" de las formaciones políticas, lo que ha facilitado
que algunos municipios hayan rechazado estas reglas en anteriores elecciones.
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Crida del Col·legi de Periodistes a oposar-se als blocs electorals

Martes,  7 de abril de 2015

Neix l'entitat unionista Societat Civil Catalana, amb l'objectiu de "visibilitzar la majoria de catalans que no
s'atreveixen ara a parlar" | "Hi ha por a expressar-se en públic", asseguren El Col·legi de Periodistes de
Catalunya ha demanat aquest dimarts als més de nou-cents municipis catalans que s'oposin als blocs electorals
als mitjans de comunicació davant de la campanya de les eleccions del 24 de maig. Així mateix, ha proposat
que aprovin mocions a favor de la llibertat de premsa que "deixin treballar els periodistes sense interferències",
segons ha informat l'organisme en un comunicat.  El col·legi considera que, per superar els blocs, només cal
"voluntat política", ja que en altres comicis hi ha hagut mitjans de comunicació locals de titularitat pública que
han informat de la campanya lliurement. "El Col·legi reclama un gest d'amplitud de mires i compromís
democràtic a totes les formacions polítiques amb implantació local", ha dit l'ens.   Finalment, ha recordat que
la Junta Electoral Central permet evitar els blocs si hi ha un "acord unànime" de les formacions polítiques,
cosa que ha facilitat que alguns municipis hagin rebutjat aquestes regles en anteriors eleccions.
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El Col·legi de Periodistes demana als municipis que s'oposin als blocs
electorals

Martes,  7 de abril de 2015

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -       El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha demanat aquest
dimarts als 947 municipis catalans que s'oposin als blocs electorals als mitjans de comunicació davant de la
campanya de les eleccions del 24 de maig.       Ha proposat que aprovin mocions a favor de la llibertat de
premsa que "deixin treballar els periodistes sense interferències", segons ha informat l'organisme en un
comunicat.       Considera que, per superar els blocs, només cal "voluntat política", ja que en altres comicis hi
ha hagut mitjans de comunicació locals de titularitat pública que han informat de la campanya lliurement.
"El Col·legi reclama un gest d'amplitud de mires i compromís democràtic a totes les formacions polítiques
amb implantació local", ha dit l'ens.       Ha recordat que la Junta Electoral Central permet evitar els blocs si
hi ha un "acord unànime" de les formacions polítiques, cosa que ha facilitat que alguns municipis hagin rebutjat
aquestes regles en anteriors eleccions.
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Colegio Periodistas pide a los ayuntamientos rechazar los bloques electorales

Martes,  7 de abril de 2015

Barcelona, 7 abr (EFE).- El Colegio de Periodistas de Cataluña ha pedido hoy a los ayuntamientos catalanes
que rechacen los bloques electorales que obligan a los medios de comunicación públicos a informar de cada
partido político durante un tiempo proporcional a su representatividad en las campañas electorales.    En un
comunicado, el Colegio de Periodistas de Cataluña ha animado a los consistorios catalanes a presentar y
aprobar mociones contra los bloques electorales.    En su opinión, el sistema de bloques electorales es "una
interferencia autoritaria y antidemocrática" en la labor periodística.    Por esta razón, el citado colegio profesional
ha insistido en que es necesario "superar los bloques" y ha añadido que "para hacerlo sólo hace falta voluntad
política, como ha quedado demostrado en el pasado en diferentes municipios, donde medios locales de
titularidad pública han hecho información de campaña sin bloques".    En este sentido, el Colegio de Periodistas
de Cataluña ha recordado que "la misma doctrina de la Junta Electoral Central permite evitar los bloques si
hay un acuerdo unánime de las formaciones políticas".    En este sentido ha animado "a todas las fuerzas
políticas con representación en los 947 municipios de Cataluña a que presenten y aprueben mociones de
rechazo a los bloques electorales y se comprometan a no entrar en una guerra de recursos ante la Junta
Electoral Central para competir por ver quien es capaz de arañar un segundo más o menos al adversario".
Según el Colegio de Periodistas de Cataluña, "esta injerencia" en los medios de comunicación "solo agrava
el descrédito de la ciudadanía hacia las formaciones políticas".
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