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Tarragona acull la III Convenció de 
Periodistes 

Els dies 17, 18 i 19 de maig passats, Tarragona va ser 
seu de la III Convenció de Periodistes de l’Estat 
espanyol. En aquesta edició de Fil Directe-Notícies en 
línia, volem fer un resum dels temes tractats i de les 
conclusions més importants. A la pàgina web del 
Sindicat (www.sindicat.org) podeu trobar el 
contingut complet de les resolucions. La Convenció 
ha estat convocada pel Fòrum d’Organitzacions de 
Periodistes (FOP), que és qui haurà d’impulsar el 
desenvolupament i acompliment de les citades 
resolucions  
 

La III Convenció insta al Congrés la 
regulació laboral i professional 

La III Convenció de Periodistes considera que cal 
exigir als partits polítics que assumeixin el compromís 
de dotar la ciutadania de l’Estat espanyol d’una 
legislació destinada a protegir el dret constitucional a 
la informació. En aquest sentit, es demana a les 
formacions polítiques amb representació 
parlamentària que abans del pròxim 30 de juny es 
pronunciïn sobre la seva disponibilitat real a estudiar 
la tramitació parlamentària de l’Estatut del 
Periodista Professional i de la Llei de Drets Laborals 
del Periodista per tal que els grups que sí que hagin 
mostrat la seva predisposició, puguin començar a fer-
ho. Aquests textos han rebut el suport dels assistents 
a la III Convenció que han encarregat al FOP 
difondre’ls, tant entre el conjunt de la professió, 



com entre les organitzacions ciutadanes, 
professionals, sindicals i ciutadania en general. 
També ha encomanat al FOP que faci el seguiment de 
la tramitació parlamentària i de les diferents 
iniciatives polítiques que s’endeguin per convertir 
aquestes propostes en cos legislatiu.  
 

La III Convenció reclama la 
democratització dels mitjans públics 

La resolució sobre mitjans públics adoptada per la III 
Convenció de Periodistes exigeix assegurar-ne el seu 
caràcter públic, cosa que implica la democratització 
dels seus òrgans de gestió. També es reclamen 
reformes legislatives que “garanteixin que aquests 
òrgans emanin del consens parlamentari i que els 
seus màxims responsables no siguin designats pels 
governs de torn”. La III Convenció dóna suport a  
totes les iniciatives sorgides bàsicament de la 
protesta professional dels informadors i anima la 
coordinació entre totes elles per tal de deixar palès 
el problema comú que tenen tots ells, siguin 
audiovisuals o agències d’informació: la seva 
dependència política dels governs respectius. 
Aquesta lluita “requereix també el suport social, que 
s’aconseguirà defensant el dret constitucional de la 
ciutadania a una informació plural, veraç i rigorosa”.  
 

La III Convenció encarrega al FOP que 
impulsi la negociació col·lectiva 



La III Convenció de Periodistes, donada la situació 
laboral i contractual dels professionals de la 
informació i que va ser descrita al llarg de les 
sessions, encarrega al Fòrum d’Organitzacions de 
Periodistes que busqui fórmules per estendre la 
negociació col·lectiva a tots els sectors de la 
comunicació i que això es faci en un marc de 
col·laboració entre totes les organitzacions de 
periodistes de l’Estat. El FOP ha de buscar 
mecanismes que promoguin l’equiparació real, 
laboral i professional de les dones que treballen als 
mitjans de comunicació i revisar tot el que es 
refereix a les pràctiques dels estudiants  
 

La III Convenció aborda la informació 
en el marc de la globalització 

La III Convenció de Periodistes encomana al Fòrum 
d’Organitzacions de Periodistes que incorpori al seu 
projecte programàtic la necessitat d’intervenir 
activament en la coordinació internacional de les 
organitzacions sindicals per anar generant una 
cultura unitària d’acció reivindicativa per la 
globalització dels drets, en defensa del pluralisme i 
de la llibertat. Aquesta iniciativa s’ha de traduir en 
l’enfortiment de les organitzacions internacionals de 
periodistes, perquè es converteixin en instruments 
cada cop més útils per als periodistes  
 

La III Convenció critica el pas enrera 
fet a la CCRTV 



La III Convenció de Periodistes, en una moció 
presentada per l’SPC i la FeSP, va expressar el seu 
desacord “amb la interrupció i marxa enrera 
experimentada en el procés de democratització dels 
mitjans àudiovisuals de la CCRTV, auspiciat des del 
Govern català amb el suport del seu soci 
parlamentari i que ha acabat amb dos anys de 
consens polític, d’autèntica gestió empresarial i de 
programació i informació plural i menys mediatitzada 
des del poder”.  
 

La III Convenció defensa el paper de 
l’agència EFE 

La III Convenció va aprovar una moció presentada per 
la secció sindical de l’SPC a l’agència EFE que crida 
l’atenció sobre “la situació predemocràtica en què es 
troba l’Agència EFE, quarta agència de informació del 
món i primera d’Espanya i Amèrica Llatina, que està 
mancada d’un òrgan que reguli la seva direcció i d’un 
consell independent que garanteixi la qualitat, la 
veracitat i la imparcialitat del servei públic que 
ofereix.  
 

La III Convenció es pronuncia en 
contra de la LSSI 

Els assistents a la III Convenció de Periodistes van 
criticar la Llei de Serveis de la Societat de la 
Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), més 
coneguda com a “Llei d’Internet” perquè suposa “un 
atac frontal a la llibertat d’expressió a la xarxa”. A la 



resolució es diu també que la LSSI “és una flagrant 
discriminació per als mitjans de comunicació que fan 
servir el suport telemàtic per a la seva distribució. La 
LSSI limita les possibilitats de desenvolupament de la 
xarxa a Espanya a l’imposar-li unes cotilles, que 
qüestionen alguns drets fonamentals reconeguts per 
la Constitució, entre ells, el d’igualtat davant de la 
llei”.  
 

 Les organitzacions sindicals de 
periodistes, per la vaga general 

Les organitzacions sindicals de periodistes que 
formen part del FOP van acordar, reunides a 
Tarragona, donar suport a la convocatòria de vaga 
general per al 20 de juny per defensar les prestacions 
socials que les propostes del Govern del PP posen en 
qüestió. Aquesta resolució té el suport dels cinc 
membres de la FeSP, que són els sindicats de 
periodistes de Catalunya, Madrid, Balears, Andalusia i 
la Rioja, més les agrupacions de periodistes de CCOO 
i UGT. La FeSP va reirterar divendres passat dia 24 de 
maig el seu suport a la vaga general. El Sindicat de 
Periodistes de Catalunya, conjuntament amb la resta 
de forces sindicals catalanes està posant en marxa 
tots els mecanismes necessaris per tal que la 
participació dels treballadors dels mitjans de 
comunicació de Catalunya sigui un èxit.  
 

Neix a Tarragona la ‘Asociación de 
Mujeres Periodistas’ 



En el marc de la III Convenció de Periodistes, es va 
presentar la comissió constituent de la Asociación de 
Mujeres Periodistas del Estado español que té per 
finalitat aconseguir un marc que elimini d’una vegada 
per totes “les discriminacions laborals (o desigualtats 
encobertes), als mitjans de comunicació i 
aconsegueixi no només salaris igualitaris, sinó també 
conductes i llenguatge paritari”, segons consta al 
manifest. La III Convenció també va aprovar una 
moció sobre “la invisibilitat de les dones als mitjans 
de comunicació”  
 

Surt el nº 29 de Fil Directe en el 
tradicional format de revista 

L’edició nº 29 de Fil Directe en el seu format de 
revista va sortir pocs dies abans de la III Convenció de 
Periodistes on va ser àmpliament distribuïda. Al 
marge de prestar atenció al que es refereix a aquest 
encontre, la publicació aprofundeix sobre altres 
qüestions d’interès, lluny del dia a dia de la professió 
ja que aquest es dóna a conèixer a través de l’edició 
electrònica quinzenal de la revista. Entre els temes 
que s’hi tracten hi ha la manipulació informativa als 
mitjans, una entrevista amb l’exministre d’Indústria 
Joan Majó -en la qual, al marge d’altres qüestions, es 
parla dels efectes de les noves tecnologies en el 
mercat de treball- i altres aspectes interns del 
Sindicat.  
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