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«Plantem cara a la crisi, defensem la informació», lema del VI 
Congrés de l'SPC

«Plantem cara a la crisi, defensem la informació» és el lema 
del VI Congrés de l'SPC, que tindrà lloc el proper 25 d'abril a 
Barcelona, al centre cívic de la Casa Golferichs. El Sindicat 
avança en l'organització del congrés, que, com en les darreres 
ocasions,  mantindrà  el  seu  caràcter  mixt.  D'una  banda,  hi 
haurà sessions  restringides a l'afiliació,  com aquelles  on es 
farà la votació de l'informe de gestió de la junta sortint i es 
tractarà l'eventual reforma dels estatuts, si fos necessari, o 
l'elecció  dels  òrgans  de  direcció  del  Sindicat  per  al  nou 
mandat. I també hi haurà sessions obertes al conjunt de la 
professió, en què es debatrà la situació de recessió que hi ha 
al  sector  i  les  propostes  per  fer-hi  front  i  per  millorar  les 
condicions  de  treball  dels  periodistes,  tant  laborals  com 
professionals. En aquest congrés caldrà renovar la presidència 
del  Sindicat,  ja  que  qui  l'ha  ocupat  els  darrers  vuit  anys, 
Dardo Gómez, no podrà renovar el càrrec, d'acord amb el que 
estableixen els  estatuts  vigents  en matèria  de limitació  de 
mandats.

L'SPC centrarà els debats del Congrés en la crisi que afecta 
els  mitjans  de comunicació  i  en la  constatació que moltes 
empreses fan reestructuracions que van força més enllà de 
l'impacte real de la davallada publicitària.  També s'incidirà 
en el fet que l'única sortida perquè els mitjans redrecin la 
situació  és  recuperar  una  aposta  per  una  informació  de 
qualitat,  un  objectiu  essencial  que  s'ha  perdut  de  vista  a 
massa  llocs.  El  Sindicat  ha  impulsat  una  enquesta  entre 
l'afiliació  per  conèixer  la  seva  opinió  sobre  el  tema  del 
congrés i sobre diverses qüestions que afecten la professió; 
els  resultats  de la  qual  es  faran públics  properament.  Ben 
aviat s'habilitarà també un blog d'informació sobre el congrés 
del 25 d'abril. « 

  

Una agressió sense cap justificació

El 18 de març del 2009 és un dia que es recordarà per les 
agressions  gratuïtes  de  membres  de  la  brigada  Mòbil  dels 
Mossos d'Esquadra contra manifestants contraris a l'anomenat 
Pla Bolonya i específicament contra els informadors, fins i tot 
aquells  identificats  com  a  premsa.  Les  càrregues 
injustificades contra fotoperiodistes, càmeres i redactors van 
posar d'actualitat la falta de comprensió per part de molts 
components  de  la  policia  catalana  del  que  significa  el 
respecte al dret constitucional a la informació, eina bàsica 



per a la constitució d'una opinió pública democràtica.

Arran  dels  fets,  el  sindicat  va  emetre  el  mateix  dia  dos 
comunicats,  desagradablement sorprés perquè el  que podia 
haver semblat una actuació desafortunada al matí a la Plaça 
Universitat i al Palau Robert de Barcelona es repetia al vespre 
amb  les  càrregues  indiscriminades  contra  manifestants 
desarmats, vianants i, novament, professionals que feien la 
seva feina cobrint la informació. Més de trenta informadors 
van ser  agredits  sense motiu pels  Mossos  d'Esquadra, entre 
ells  dos  delegats  sindicals  de  l'SPC  :  el  de  l'agència  EFE 
(membre també del  comitè  d'empresa)  i  el  de TVE a  Sant 
Cugat.

L'endemà,  el  conseller  d'Interior  s'adreçava  al  sindicat 
demanant  una  entrevista,  en  la  qual  els  representants  de 
l'SPC van negar que el  problema fos  la falta d'identificació 
dels  informadors,  entre  altres  coses  perquè  diversos  dels 
afectats anaven identificats, amb braçals o amb càmeres, i 
van expressar el rebuig a les agressions i a la falta d'educació 
de  membres  dels  Mossos  en  els  preceptes  constitucionals. 
Paral·lelament  la  Conselleria  anunciava  l'acceleració  d'un 
acord  amb  el  Col·legi  de  Periodistes  per  regular  la 
identificació dels professionals que cobreixin aquest tipus de 
manifestacions.

L'SPC apunta que els fets han de servir per aprofundir en la 
democratització  dels  hàbits  dels  cossos  antiavalots  dels 
Mossos  d'esquadra,  i  per  millorar  la  presència  visible  de 
càmeres i fotoperiodistes en actes de possible conflictivitat, 
mitjançant  acords  de  la  Conselleria  d'Interior,  i 
posteriorment, de les policies locals  de Catalunya, amb les 
organitzacions representatives dels professionals, que fins ara 
han  lliurat  braçals  identificatius  diferents  als  seus  afiliats, 
acords  i  braçals  que  convindria  unificar,  però  que  han  de 
respectar la sobirania de les organitzacions a l'hora de fixar 
les condicions i requisits necessaris per a la seva concessió. 
D'altra  banda,  el  Síndic  de Greuges  ha obert  un expedient 
informatiu arran de la denúncia feta per l'SPC sobre l'actuació 
dels Mossos contra els periodistes que cobrien la manifestació 
del 18 de març. « 

  

El  consell  professional  de  La  Vanguardia critica  la  política  de 
baixes del rotatiu

El consell professional de  La Vanguardia ha denunciat en un 
comunicat «el malestar general que ha provocat l'actitud de 
la direcció davant la crisi professional sense precedents que 
la redacció del rotatiu ha patit el mes de març». El text diu: 



«A la dolorosa marxa d'almenys 24 companys s'uneix el silenci 
de  l'equip  directiu,  incapaç  de  reconèixer  públicament  la 
talla professional dels que ara, per culpa de la crisi, s'han vist 
convidats i,  en algun cas, clarament forçats, a una sortida 
anticipada  de  La  Vanguardia per  mitjà  d'acomiadaments 
improcedents.» En la nota del consell es detallen el noms dels 
professionals dels quals el diari s'ha desprès i que es poden 
consultar a la pàgina web del Sindicat.

Els  representants  de  la  redacció  consideren  que  «La 
Vanguardia és  important  perquè  els  seus  periodistes  són 
importants.  Professionals  de  totes  les  edats  construeixen 
diàriament un diari que encara és capaç d'oferir a la societat 
catalana  una  visió  completa  i  honesta  de  la  realitat. 
L'experiència  d'aquests  professionals,  del  més  veterà  al 
nouvingut,  és  fonamental  perquè  La  Vanguardia  arribi  als 
lectors amb un valor afegit superior al de la competència. En 
tot aquest procés, ple de dolor i tristesa, destaca i espanta el 
silenci i l'absència de la direcció. Amb la seva indiferència ha 
evidenciat aquests dies com el patrimoni professional de la 
redacció  li  és  del  tot  igual.  La  qualitat  professional  de 
cadascun de nosaltres no li  importa tant com el salari  que 
cobrem.  Amb  aquest  criteri  no  hi  ha  futur.  No  n'hi  ha, 
evidentment, per als que ara se'n van, però tampoc per als 
que aspiren a llargues i fructíferes carreres a La Vanguardia».

Per això des del consell professional, afegeix el comunicat, 
«creiem que per avançar en alguna direcció és imprescindible 
que la nostra nodrida cúpula doni la cara davant la redacció. 
És imprescindible que mostri  les seves intencions i  plans, i 
que  informi  i  comparteixi  els  reptes  que  tenim 
col·lectivament  al  davant.  És  desitjable  que  sigui  capaç, 
encara que sigui a misses dites, de valorar el que ha perdut.» 
« 

  

A  TV3,  estabilització  de  plantilla,  pròrroga  de  conveni  i  nova 
negociació

El 20 de març passat es va firmar a TV3 l'acord definitiu que 
consolida un important nombre de places estructurals,  fins 
llavors amb contractes temporals i ara indefinits, fruit d'un 
procés de negociació sorgit arran de l'aplicació de la Llei de 
reforma laboral  de  2006,  que preveu  el  passi  automàtic  a 
fixos dels treballadors amb dos o més contractes per obra que 
compleixin  determinats  requisits.  Més  enllà  de  l'obligada 
aplicació  de  la  Llei  Caldera,  anomenada  així  pel  nom del 
ministre de Treball del moment, hi havia un ampli ventall de 
contractacions  que no complien  els  requisits  estrictes  però 
que venien motivades per llocs de treball  estructurals, que 



incrementaven  de  manera  injustificada  la  xifra  de 
treballadors precaris de la plantilla. Per això, i fruit d'un llarg 
procés negociador, en què la direcció de TVC va suspendre els 
mecanismes d'accés a la plantilla fixa previstos en el conveni, 
s'ha  arribat  a  un  acord  globalment  bo,  que  normalitza  la 
situació contractual de molts companys, i específicament de 
l'àrea d'informatius. Però han quedat fora algunes persones 
contractades  reiteradament  els  caps  de  setmana  amb 
contractes eventuals per circumstàncies de la producció, la 
situació específica de les quals no ha encaixat en el sistema 
de  càlcul  de  dies  treballats  utilitzat  com  a  criteri  per  er 
inclosos.  Des  de  la  comissió  de  contractació  caldrà  revisar 
com a  primer  pas  aquests  casos  de  treball  estructural  per 
trobar sortides satisfactòries per als afectats i en consonància 
amb la permanència de la seva contractació.

L'acord sobre les places fixes ha permès firmar la pròrroga 
per  l'any  2008  del  conveni  2005-2007,  acordada  el  mes 
d'octubre, i que inclou també el compromís d'arribar a acords 
entre la  direcció  i  el  comitè d'empresa sobre la  producció 
interna,  per  garantir  l'ocupació  estable  del  conjunt  de  la 
plantilla.  Per  a  finals  de  maig  està  previst  l'inici  de 
negociacions  del  nou  conveni  col·lectiu  per  l'any  2009  i 
successius. « 

  

El Grup Z comença a aplicar el pla de reestructuració

Amb la signatura, el 17 de març passat, del document que 
ratifica  l'acord  entre  els  responsables  del  Grup  Z  i  els 
representants dels treballadors de les diferents empreses que 
el conformen assolit el dia 10 de febrer sobre l'expedient de 
regulació  d'ocupació,  la  reestructuració  ha  començat  a 
aplicar-se. Aquesta firma era necessària perquè el pla s'havia 
de  començar  a  executar  en  el  moment  que  el  hòlding 
mediàtic disposés de les garanties financeres necessàries per 
aplicar-lo.  El  pacte  es  basa  en  prejubilacions  i  baixes 
incentivades, que haurien d'arribar a la xifra de 442 persones, 
378 de les quals són personal en conveni, 36 directius i 28 
persones  més  que  estan  subjectes  a  les  desinversions  que 
pugui fer l'empresa durant el termini d'aplicació del pla, que 
s'allargarà fins al 2011. Cal recordar que, inicialment, el grup 
havia plantejat la quantitat de 533 treballadors, és a dir que 
la xifra final s'ha reduït un 17%. Ara és oberta la fase perquè 
els  treballadors  que  ho  vulguin  s'apuntin  a  les  baixes 
voluntàries. « 

  

L'SPC,  amb  a  la  mobilització  sindical  del  14-M,  perquè  els 



treballadors no han de pagar la crisi

El Sindicat de Periodistes de Catalunya va donar suport a la 
manifestació de dissabte 14 de març, convocada per CCOO i 
UGT,  a  Barcelona,  perquè comparteix  del  tot  la  crida que 
acompanyava la jornada de mobilització sindical: la crisi no 
l'han de pagar els treballadors, perquè no són els que l'han 
generada. L'SPC s'ha adherit al manifest «Plantem cara a la 
crisi»,  que  denuncia  que  «moltes  empreses  aprofiten  la 
situació  per  desprendre's  de  les  plantilles,  sense  explorar 
altres  vies  que  no  suposin  la  descapitalització  del  bé  més 
important que tenen, les persones». El Sindicat ha criticat en 
diverses  ocasions  l'ús  pervers  que  molts  mitjans  de 
comunicació fan de la crisi per plantejar un impacte abusiu 
dels  ajustaments  de  personal  en  els  processos  de 
reestructuració endegats. L'SPC creu que els professionals de 
la informació estem pagant «els  efectes  d'una crisi  que no 
hem provocat i  que massa sovint és conseqüència de greus 
defectes de gestió de les empreses, que poc tenen a veure 
amb la conjuntura econòmica actual.» « 

  

Els mitjans estan perdent talent i experiència

Editors, professionals, sindicats i experts en comunicació van 
participar l'11 de març passat a Barcelona en la primera taula 
sectorial  sobre  la  crisi,  una  iniciativa  del  Col·legi  de 
Periodistes de Catalunya que va prendre cos el mes passat i 
que ara continua la seva tasca, mitjançant taules sectorials. 
Totes  les  parts  van  coincidir  a  reivindicar  el  paper  de  la 
premsa  com  a  capdavantera  de  la  informació  de  qualitat, 
imprescindible en una democràcia. Per això van justificar la 
demanda d'ajuts  públics,  que han d'anar  lligats  a  plans  de 
modernització de les empreses i que han de ser compatibles 
amb la independència dels mitjans, tal com passa en altres 
països  europeus.  Per  als  participants,  la  sortida de la  crisi 
exigeix conservar el pes dels periodistes, que són els millors 
garants de la informació com a servei públic.

Els periodistes han criticat que es recorri a solucions simples, 
com  ara  reduir  les  plantilles  i  prescindir,  a  través  de 
prejubilacions, dels periodistes més veterans, fet que és una 
injustícia  i  un  error  que  implica  la  pèrdua  de  talent  i 
d'experiència.  Els  sindicats  han criticat  que s'empri  la  crisi 
com a pretext per reduir les plantilles i han reclamat que se'ls 
tingui en compte en el moment de buscar solucions. També 
han  demanat  condicions  laborals  dignes  per  als  periodistes 
més joves i els que treballen a la peça. « 



  

La redacció de Catalunya Ràdio, indignada per l'incompliment del 
compromís de la CCMA sobre els blocs electorals

L'assemblea de la redacció de Catalunya Ràdio celebrada el 
13  de  març passat  i  convocada  pel  comitè  professional  va 
reflectir  la  indignació  dels  professionals  per  l'incompliment 
del compromís adquirit  pel  Consell  de Govern de la CCMA, 
amb  els  treballadors  de  l'emissora  fa  un  any,  i  que  va 
comportar la desconvocatòria de la vaga prevista en protesta 
pel manteniment del còmput de temps, en funció dels darrers 
resultats  electorals,  de  les  informacions  de  les  campanyes 
dels partits  polítics en època d'eleccions. La CCMA assumia 
que a partir dels següents comicis la informació electoral es 
faria sense còmputs de temps ni d'ordre, ni parcials ni totals, 
i atenent exclusivament a criteris professionals.

L'assemblea va debatre diferents formes de protesta, una de 
les quals era l'estudi d'una possible querella contra la CCMA 
per  incompliment  del  seu  compromís.  Posteriorment  es  va 
saber que el Consell de Govern de la Corporació havia aprovat 
-més aviat del previst- un pla de cobertura de les eleccions 
europees del 7 de juny, que és calcat del de l'any passat i que 
inclou  la  utilització  de  forquilles per  mesurar  el  temps 
d'aparició dels diferents partits -encara que de forma global i 
no dia a dia- d'aparició dels diferents partits en funció de la 
seva  representació  electoral  actual.  Això  va  provocar  un 
comunicat  del  comitè  professional  de  TV3  que  criticava 
l'immbobilisme de la CCMA, tot i el resultat d'un informe que 
la  mateixa  Corporació  havia  encarregat  a  un  organisme 
independent que va concloure que arreu d'Europa no hi ha 
mecanismes de control previ de la informació electoral en els 
informatius. « 

  

Una sentència judicial reconeix relació laboral a vuit fotògrafs a 
la peça d'El Mundo

Una jutgessa de Madrid ha condemnat el  diari  El  Mundo a 
incorporar a la seva plantilla vuit fotògrafs que treballaven a 
la  peça  per  al  rotatiu.  La  magistrada  reconeix  la  «relació 
laboral»  amb  l'empresa  de  vuit  fotògrafs  que  treballaven 
sense contracte i amb el règim de cobrament a la peça. Això 
significa que formen part de la plantilla i que, per tant, han 
de ser donats d'alta a la Seguretat Social com a treballadors 
de  l'estructura  de  l'empresa.  A  la  sentència  es  fixa  per  a 
cadascun  d'ells  una  antiguitat  a  l'empresa  corresponent  al 
temps  real  que  fa  que  treballaven  sense  contracte. 
L'antiguitat oscil·la, segons els casos, entre els nou i els dinou 



anys.  Una  conseqüència  d'aquesta  resolució  és  que  els 
fotoperiodistes hauran de cobrar també els triennis que els 
corresponguin.

Segons les dades aportades pel comitè d'empresa d'El Mundo, 
format per una candidatura de l'SPM, els vuit fotògrafs van 
presentar una demanda contra l'empresa el novembre passat 
perquè, després de tants anys, començaven a encarregar-los 
molta menys feina que abans,  amb la  consegüent reducció 
dels seus ingressos, ja que cobraven per peça publicada.

La jutgessa considera provat que, tal com han vist «durant 
molts anys tots els treballadors d'El Mundo, aquests i altres 
fotògrafs  col·laboradors  fan  la  feina  que  els  encarrega 
l'empresa d'idèntica manera que els de plantilla,  sense cap 
distinció;  que  tenen  una  acreditació  com  a  fotògrafs  d'El 
Mundo;  que no  poden  publicar  les  seves  fotografies  en  un 
altre  diari,  encara  que  no  tinguin  signat  un  acord 
d'exclusivitat, i que fins al trasllat a la nova seu anaven al 
diari  habitualment  i  fins  i  tot  tenien  un  espai  físic  per 
treballar-hi». Fins a la proclamació d'aquesta sentència, a El 
Mundo només hi havia quatre fotògrafs en plantilla, dels quals 
només dos fan fotografies actualment.

A més, encara hi ha a El Mundo una vintena de col·laboradors 
que  fan  la  mateixa  tasca  que  els  de  plantilla,  però  sense 
contracte.  El  comitè  ha  insistit  en  nombroses  ocasions  a 
l'empresa que calia integrar-los  a la plantilla  i  ha proposat 
també altres solucions, però l'empresa s'ha negat fins ara a 
negociar-ho.  Des  del  comitè  es  demana  als  màxims 
responsables del rotatiu «que adoptin les mesures necessàries 
perquè  aquesta  situació  no  es  torni  a  repetir,  perquè 
perjudica els interessos de tot el grup Unidad Editorial i, per 
tant, de tots els treballadors. Queden molts fotògrafs que són 
plantilla encoberta i l'empresa sap que si denuncien el seu cas 
també el guanyaran.» « 

  

El País retira un anunci de Le Monde Diplomatique

L'edició espanyola de Le Monde Diplomatique, del 10 de març 
passat, informava que el departament de Publicitat del diari 
El  País havia  transmès  el  5  de  març  a  l'administració  del 
rotatiu  que es  negava  a  inserir  al  suplement  Babelia,  que 
havia d'aparèixer el 7 de març, un anunci contractat per Le 
Monde, perquè «la redacció d'El País no n'ha donat la seva 
autorització». Es tractava d'un anunci, segons explica el diari 
internacional, que cada mes contracta a El País per difondre 
els principals articles que publicarà en la seva edició en curs; 
segons indica Le Monde en l'article, «la causa del veto sembla 



evident»: a l'anunci,  publicat  diumenge 8 de març al  diari 
Público,  es  fa  al·lusió  a  l'article  titulat  «El  grup  Prisa 
trontolla»,  l'autor  del  qual,  Pascual  Serrano,  revela  «la 
veritable i gravíssima situació econòmica del grup Prisa. Una 
situació  que,  fins  ara,  el  diari  El  País ha  ocultat  als  seus 
lectors».

L'article es publica a la portada del número de març de  Le 
Monde Diplomatique en espanyol,  actualment en venda als 
quioscs.  Pascual  Serrano  hi  dissecciona  amb  tot  detall  la 
situació d'aquest grup mediàtic espanyol. En les conclusions 
diu que «un dels errors de Prisa podria haver estat buscant, 
costi el que costi, un fort creixement que li garantís ser un 
agent de poder polític a Espanya i l'Amèrica Llatina, cosa que 
en part sí que sens dubte ha assolit, però a costa de perdre 
solidesa empresarial». Segons l'analista, «amb la seva actual 
línia  editorial  a  l'Amèrica  Llatina,  d'agressivitat  permanent 
contra els governs progressistes, que ha superat els mitjans 
tradicionals de dretes, el futur del grup es troba més en perill 
que  mai».  A  <www.monde-diplomatique.es>  hi  ha  més 
informació sobre el cas. « 

  

El 63% dels acomiadaments als mitjans gallecs no són atribuïbles a 
la crisi

Al 63% de les empreses de comunicació de Galícia hi ha hagut 
acomiadaments els darrers tres mesos, però només en tres de 
cada deu dels  casos  la  publicitat  s'hi  ha reduït  de manera 
notable. Aquesta és una de les dades que es desprenen d'una 
enquesta  del  Sindicato  de  Xornalistas  de  Galicia  (SXG), 
donada a conèixer l'11 de març passat. La consulta, feta a 
pràcticament tots els centres de treball del sector a Galícia, 
mostra  que  a  set  de  cada  deu  mitjans  els  ingressos 
publicitaris  no  han  baixat  significativament.  Precisament 
aquesta  és  l'excusa  més  emprada  pels  empresaris  per 
justificar  els  acomiadaments.  L'SXG  denuncia  que  les 
empreses  estan  aprofitant  la  crisi  per  reduir  al  màxim les 
plantilles,  en  lloc  d'aplicar  els  grans  beneficis  recollits  en 
l'etapa anterior, que en cap cas han revertit en la millora de 
les condicions laborals.

El sindicat indica que en aquest període de creixement els 
empresaris  van  incrementar  l'abús  dels  becaris,  els  falsos 
autònoms i els horaris extenuants. Dins de la seva campanya 
contra els acomiadaments, l'SXG no descarta la convocatòria 
de  jornades  de  vaga  al  sector,  que,  segons  dades  de 
l'enquesta,  estan  disposats  a  secundar  més  del  70%  dels 
informadors  gallecs.  L'SXG  es  reunirà  amb  els  diferents 
comitès d'empresa per coordinar accions de protesta. També 



adverteix les empreses i universitats que extremarà el control 
de les condicions laborals dels estudiants en pràctiques. Un 
altre dels objectius és reduir el nombre de falsos autònoms, 
figura fraudulenta de la qual s'aprofita el 27% dels mitjans de 
comunicació de Galícia.

Les  dades  difoses  per  l'SXG  procedeixen  d'una  enquesta 
elaborada pel  sindicat  durant aquest hivern, que recull  les 
respostes de més de 200 professionals de pràcticament tots 
els  mitjans  i  gabinets  de  comunicació  gallecs.  El  sindicat 
gallec,  que  presideix  els  comitès  d'empresa  de  La  Voz  de 
Galicia, La Región, Radio Coruña, Diario de Ferrol, i Qué! de 
Vigo, fa una nova crida a la mobilització i la unitat d'acció a 
la resta dels sindicats i treballadors no afiliats. « 

  

La FIP denuncia la discriminació de les periodistes

En  un  comunicat  emès  el  8  de  març  passat,  la  Federació 
Internacional de Periodistes denuncia que «encara que cada 
dia  treballen  més  dones  als  mitjans  de  comunicació  i  en 
països  com  Rússia  i  Suècia  són  la  majoria  del  personal 
periodístic,  no juguen un paper  crucial  en el  procés  de la 
informació».  Al  manual  Instal·lar  l'equilibri,  igualtat  de 
gènere en el periodisme, publicat per la FIP, s'indica que el 
2005 el 57% dels presentadors a la televisió eren dones, però 
només el 29% de les notícies estaven escrites per dones. Al 
mateix temps, només el 23% de les notícies «serioses» van ser 
cobertes  o  escrites  per  dones  i  més  del  40%  informen  de 
qüestions «lleugeres», com ara temes socials, família, art o 
vida. Mentre que efectivament més dones entren al mercat, 
el  nombre  de  comunicadores,  productores,  executives, 
redactores en cap i editores continua sent molt baix. El 2002, 
l'Informe de  l'Associació  Canadenca  de  Diaris  afirmava  que 
només el 8% dels redactors en cap i el 12% dels editors eren 
dones.

A molts països encara existeix l'escletxa salarial per gènere i 
les pràctiques laborals poc favorables a la família, com ara 
els horaris inflexibles o la penalització que pateixen les dones 
per  prendre's  un  temps  per  atendre  els  fills,  fet  que 
contribueix a aquesta diferència salarial, segons assenyala el 
document. No obstant això, en els darrers anys hi ha hagut 
processos significatius: les dones han irromput en el club dels 
corresponsals  de  guerra,  que  anteriorment  era  un  terreny 
exclusivament  masculí,  encara  que  s'han  de  considerar  els 
riscos  afegits  que corren en les  zones de conflicte.  La FIP 
aconsella a les periodistes fer exercicis de lideratge, anàlisi 
de la legislació sobre igualtat d'oportunitats, auditories dels 
salaris, avaluacions de salut i seguretat, impulsar el treball 



flexible, entre altres, per promoure la igualtat de gènere als 
mitjans.

L'SPC també es va pronunciar arran de la data del 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones, a través d'un comunicat en el 
qual es denuncia que «les dones són les que paguen més el 
preu  de  la  crisi,  ja  que  són  majoria  al  col·lectiu  de 
periodistes a la peça, el més castigat per les restriccions dels 
mitjans, perquè han reduït el nombre de col·laboracions de 
manera  dràstica».  Per  combatre-ho,  cal  que  les  empreses 
implantin  de  manera  urgent  plans  d'igualtat  i  mesures  per 
afavorir  la  conciliació  de  la  vida  laboral  i  familiar.  El 
comunicat  íntegre  sobre  aquesta  qüestió  es  pot  llegir  a 
<www.sindicat.org/spc/inf/index.php?nid=919&ln=ct>. « 

  

 

Revisió lingüística: Traduït (http://traduit.com)
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