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21 de Enero de 2015

PURGUES IDEOLÒGIQUES

Últimament a RTVE estem vivint un pas més en la repressió i la censura que ja patíem
feia mesos. A més de la manipulació informativa a la que malauradament comencem a
estar acostumats, encara que mai conformes, ara hem d'afegir la purga de personal que
s'està realitzant en determinats programes de contingut polític/social.

!

El cas més cridaner ha estat el de
la nostra ja excompanya Cristina
Puig, acomiadada per motius
disciplinaris, per divergències amb
la direcció del mateix programa.
Resulta que ara, que una periodista
discrepi i discuteixi els continguts
del programa que presenta, és
motiu d'acomiadament disciplinari.
Només faltaria que a sobre volgués
opinar o aportar alguna cosa...

!

Els fets són que les discussions eren les normals i habituals en un programa de contingut
polític, sempre en tensió per la politització d'aquesta empresa pública.

!

Sembla ser, a més, que la versió de l'acomiadament argumentada per Recursos Humans
no la comparteixen ni els seus propis companys, i sembla més aviat un càstig
exemplaritzant.

!

El contracte de Cristina Puig era fora de Conveni, amb categoria de presentadora que,
curiosament no hi està prevista; conté diverses clàusules de naturalesa estranya, entre
les quals hi ha la possibilitat d'acomiadar la treballadora sense cap tipus de justificació.

El perquè es fan servir aquests arguments per acomiadar la nostra excompanya i no
s'aplica directament la clàusula que permet acomiadar-la (el més lògic hauria estat a final
de temporada) ens planteja diversos dubtes, encara que ens aclareix que al Govern
actual li importa més aviat poc la imatge i la funció pública de Televisió Espanyola.
Sembla evident que algú ha donat un cop de puny a la taula i vol deixar clar qui mana en
aquesta empresa. Les presències de Alvarez Gundín i Jareño s'estan deixant notar...

!

Un cop més s'ha calculat malament la repercussió i la pròpia Cristina Puig s'ha
encarregat d'airejar l'assumpte en xarxes socials i mitjans de comunicació. I aquest gest
autoritari es torna una vegada més en contra de RTVE: si simplement s'haguessin
esperat a final de temporada i haguessin al·legat raons econòmiques per al cessament no
s'hauria aixecat aquesta polseguera... Però sembla que alguns saben que han de prendre
les seves decisions a contrarrellotge.
Per si no n'hi havia prou, resulta que a un altre company que havia ostentat càrrecs de
responsabilitat a Sant Cugat li han obert un expedient per raons encara més discutibles.
Sembla que en aquesta televisió pública no hi cap absolutament ningú que pensi diferent
o, simplement, que pensi. El contrast de criteris editorials ha deixat de ser quelcom
essencial en el periodisme d'aquesta casa, només queda el servilisme.
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Des de la CGT pensem que aquesta purga de personal forma part d'una estratègia de
manipulació i desprestigi de RTVE. No s'amaguen a l'hora de manipular, al cap i a la fi,
ells se n'aniran i els que ens quedarem amb una RTVE sota mínims serem els
treballadors.
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Aquesta televisió tindria sentit si emetés
documentals com “Ciutat Morta”, on se
denuncia un impactant cas de racisme,
tortura i violació de drets humans perpretat
per la Guàrdia Urbana i el Mossos
d’Esquadra amb la connivència i protecció
dels polítics locals.

!
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Depèn de nosaltres seguir mirant cap a un altre costat o bé començar a actuar... Cada
vegada que no ens queixem davant d'un fet així som còmplices.

#DefiendeRTVE
#jesuischarlie

