
Enquesta de l'SPC a l'afiliació amb motiu 
del VIII Congrés del sindicat

41 respostes

1.– De quins temes creus que hauríem de parlar al Congrés
• Precarietat laboral i regulació laboral. Col·laboradors i freelances. Fotoperiodisme (29)
• Regulació dels mitjans i del dret a la informació. La independència del periodisme vs. Pressions i 
ingerències polítiques i econòmiques. La qualitat de la informació (13)
•  Repercussió  social  professió.  Com  recuperar  el  prestigi  i  la  dignitat.  Els  continguts  de  la 
informació (7)
• Futur del sector. La concentració de mitjans. Llibertat de premsa i d'expressió. (4)
•  Nous  mitjans  i  iniciatives  periodístiques  viables  econòmicament.  Cooperativisme  i 
autoorganització de la professió (4)
• Com rellançar i enfortir el sindicat (3)
• Lluita contra la desigualtat salarial homes/dones i la situació de la dona a les redaccions (3).
• Com ens hem d'organitzar els periodistes per lluitar amb la màxima eficàcia contra la precarietat 
laboral al sector i per defensar el dret de la ciutadania a una informació de qualitat, veraç i plural 
(2)
• Informació amb perspectiva de gènere (2)
• L'accés a la professió i el futur professional (2)
• Xarxes socials (2)
• Adaptació a les noves tecnologies de la informació
• La crisi de la premsa diària
• Drets d'autoria

2.– Penses venir al Congrés?
Sí 51,2%
No 48,8%

3.– Quina és la teva situació laboral?
En actiu 75,6%
A l'atur cobrant prestació 14,6%
A l'atur sense cap tipus de prestació   7,3%
Jubilat/da   2,5%

4.– On treballes?
Mitjà audiovisual   7,9%
Premsa en paper (encara que inclogui tasques en la versió web) 28,9%
Premsa exclusivament digital 18,4%
Gabinet de comunicació 13,2%
Mitjà públic 23,7%
Mitjà privat   7,9%

5.– La teva relació amb el mitjà per al qual treballes majoritàriament és?
En plantilla 69,2%
Fals/a col·laborador/a (en plantilla però sense contracte) 25,6%
Periodista a la peça o freelance   5,2%

6.– Com t'han afectat els canvis produïts a la professió i al sector?
• Reducció de sou, pitjors condicions i més càrrega de treball. Degradació laboral (19)
• Amb menys possibilitats de trobar feina perquè hi ha gent que pensa erròniament que a causa de 
l'edat hi ha feines vinculades a les noves tecnologies per a les quals no estat preparat (3)
• M'he quedat fora (3)
• Estrès i la salut en general (3)
• Pèrdua de credibilitat (3)



• Sobretot en la quantitat del salari/preu per peça (3)
• Pèrdua d'independència professional (3)
• Reinventant-me (2)
• La crisi dels mitjans complica la recerca d’oportunitats laborals
• Emocionalment
• En res de moment 
• Prevaricació a la feina
• Amb un ERO, però a mi el sector no m'ha afectat, m'ha afectat la crisi en general.
• Represàlies polítiques
• He perdut la feina fixa, amb remuneració mensual, que tenia abans. 
• Força, però sóc estranger i treballo per a diaris en anglès. Però, per tancaments i retallades i pel 
declivi de la premsa literària, els canvis m'han reduït molt la feina possible.
• He de fer tasques de comunicació perquè la meva pensió és de 600 euros
• Falta d'adaptació a les noves tecnologies
• M’he escapat just enmig de l’hecatombe.
•  Les empreses cada vegada paguen menys als col·laboradors amb la complicitat  tàcita  dels 
col·legues que valoren les peces

7.– Quin paper creus que hauria de tenir el sindicat en la situació actual de la professió?
• Lluitar contra la precarietat i les pressions i pel prestigi de la professió (13)
• Ser l'eina organitzativa dels periodistes per lluitar contra la precarietat laboral, per defensar un 
periodisme digne i per reclamar a les administracions les eines legals necessàries per garantir el  
dret a la informació de la ciutadania (8)
• Més visibilitat i presència a les xarxes. Defensa del dret informació veraç a la ciutadania. (5)
• Assessorament. Tan laboral com sobre cooperativisme (4)
• Vetllar per la professió i refer la credibilitat (3)
• Coordinar la lluita a les redaccions i als comitès. Aconseguir més representació (2)
• Ajudar l'aparició de nous mitjans (2)
• L'SPC ja ho està fent bé... Som la gent que ens hi impliquem poc.
• Lluitar per aconseguir més garanties per als molt maltractats freelance i col·laboradors
• Defensar les/els periodistes
• Més actiu en els mitjans petits i en l'àmbit local de les demarcacions catalanes
• Fer campanya d'afiliació i buscar acord amb altres sindicats per intentar acordar un marc de 
relacions laborals que trenqui amb la precarietat 
• Hauria de ser EL sindicat de la professió, perquè si no és impossible tenir la mateixa capacitat de 
llocs com a Itàlia.
• Modificar el nom del SPC i incorporar a altres col·lectius relacionats amb la professió
• Anem pel bon camí, però necessitem gent nova i joves
• Paper de contrapoder als mitjans. Fiscalitzador de l'actuació dels mitjans.
• Promoure la solidaritat entre els professionals
• Tenir un intercanvi d´informació entre els professionals
• Forçar als mitjans a comprar les fotos a fotoperiodistes i no agafar-les d'internet per estalviar-se 
pagar-les.
•  Com qualsevol  sindicat:  reivindicar;  però  el  periodisme  català  està  devorat  per  la  por  dels 
periodistes. No som proveïdors de continguts i cal imposar un preu mínim per les col·laboracions.
• Fusió amb un altre

8.– Quin creus que és el principal problema de la professió? (Si vols, cita'n fins a tres per 
ordre de prioritat)
• La precarietat laboral. Baixos salaris i inseguretat en la feina (31)
• Els interessos econòmics, polítics i empresarials dels mitjans. Censura i autocensura (12)
• La credibilitat (11)
• La manca de regulació de la informació i la comunicació (4)
• Llibertat d'expressió (4)
• La crisi general de mitjans i la desaparició d'alguns d'ells. Declivi de la premsa (4)
• La manca d'unitat (3)
• Precarietat professional (3)



• Adaptació a les noves tecnologies (3)
• Desigualtat salarial entre directius i periodistes (plantilla, col·laboradors i freelances) (2) 
• Discriminació de les dones i masclisme (2)
• Absència total d'una anàlisi de futur del sector. Redefinició de la professió (2)
• Nul·la visió empresarial
• Conciliació laboral
• El desencís
• Manca de formació
• La manca de sentit crític
• L'intrusisme professional
• L'intent dels mitjans de no pagar als professionals
• La universitat, per generar tants periodistes que no tindran feina
• La barreja de gabinets de comunicació i periodisme
• Manca d'ètica i de compromís amb la ciutadania
• La manca de qualitat

9.– Vols col·laborar amb el sindicat? En quins àmbits t'agradaria fer-ho?
Deixa  una  adreça  electrònica  o  un  número  de  telèfon  de  contacte,  o  escriu  a 
spc@sindicatperiodistes.cat perquè ens posem en contacte amb tu.

Hi ha 13 persones que aporten les seves dades que mostren un interès amb diferents graus 
d'intensitat per col·laborar amb el sindicat. L'SPC contactarà amb tots ells

Abril 2018


