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Els sindicats de la comunicació criden  

a secundar la vaga general 
 

Les polítiques de retallades només han comportat  
precarietat laboral i desocupació al sector de la c omunicació  

 
CCOO, UGT, UPIFC i l'SPC criden als treballadors de la comunicació a participar en la 
vaga general convocada pel 14 de novembre contra les retallades socials impulsades pels 
governs català i espanyol, i contra la reforma laboral que desmantella els drets legals dels 
treballadors. La convocatòria respon també a la crida de la Confederació Europea de 
Sindicats (CES) per a mobilitzar-nos a tot el continent contra les polítiques comunitàries 
que comporten més crisi, més atur i més pobresa per a centenars de milers de famílies. 
 
Les organitzacions sindicals del sector entenem que cal la mobilització unitària contra la 
destrucció de llocs de treball a les empreses de comunicació que, a més de la crisi, sovint 
pateixen una gestió irresponsable. A la pèrdua de llocs de treball s’hi afegeix el xantatge 
patronal per a degradar les condicions dels qui han conservat la feina, l’abús de la posició 
dominant amb els periodistes freelance per tal d’imposar-los condicions que desvirtuen la 
pròpia Llei de Propietat Intel·lectual, així com la precarietat més absoluta dels periodistes a 
la peça que són el segment professional on més s’aguditzen aquestes xacres.  Cal acabar 
amb totes les pràctiques patronals il·legals i abusives, i regularitzar la situació dels 
treballadors que integren la plantilla encoberta.  
 
Aquesta convocatòria de vaga general arriba quan ja s’ha pogut comprovar l’efecte negatiu 
de la reforma laboral del PP -amb el suport de CiU-  i el percentatge d’atur s’enfila fins un 
nou i trist rècord. Lluny de rectificar, però, el govern de Rajoy s’entesta en devaluar els 
drets dels treballadors, en particular la negociació col·lectiva, i en la implantació d’una nova 
normativa que amplia la potestat d’acomiadament a les empreses públiques si veuen 
reduït el seu pressupost en un 5% (de tal forma que es converteixen en jutge i part alhora). 
 
Els atacs als drets laborals dels treballadors del sector de la comunicació ho són també a 
la qualitat de la democràcia, perquè afecten el dret bàsic de la ciutadania a una informació 
rigorosa, veraç i contrastada. I això reclama plantilles estables i condicions professionals 
dignes que ara no existeixen per la manca de regulació legal de l'informador professional, 
en línia amb el que hi ha a la majoria de països europeus. 
 
Les mesures d’ajust als mitjans de comunicació, tant públics com privats, comporten una 
greu degradació de la qualitat informativa. A més precarietat pitjor informació, i per això cal 
que ens hi oposem amb el suport social, defensant i potenciant l’ocupació i la 
independència dels mitjans dels poders polítics i econòmics. 
 



                           

2 
 

 
 
 
Per totes aquestes raons, els sindicats signants cridem a la vaga general del 14 de 
novembre, per tornar a dir als governs del PP i de CiU que les retallades i la reforma 
laboral no han tingut cap efecte positiu, sinó ben al contrari: la depauperació dels 
treballadors frena el consum i impedeix la recuperació econòmica. 
 
 
Anem a la Vaga General per : 
 
• Aturar la destrucció d’ocupació als mitjans de co municació 
• Acabar amb els abusos contractuals  
• Frenar les reduccions salarials al sector 
• Defensar la negociació col·lectiva 
• Combatre les retallades socials en sanitat, ensen yament... 
• Lluitar contra la privatització i la regovernamen talització de la radiotelevisió pública 
• Garantir el dret a la informació de la ciutadania , amenaçat per l'afebliment dels 
mitjans de comunicació. 
 
 
 

Barcelona, 9 de novembre del 2012 
 
 
 

 


