
Barcelona, 3 d'octubre de 2019

Honorable Senyor Miquel Buch i Moya
Conseller d'Interior
carrer de la Diputació, 355
08009 Barcelona

Honorable conseller,

El  Sindicat  de  Periodistes  de  Catalunya  /  Sindicat  de  Professionals  de  la 
Comunicació (SPC)  lamentem  profundament  els  incidents  registrats  en  les 
mobilitzacions que a diferents llocs del país va haver-hi els passats 29 de setembre i 1 
d'octubre en els quals diversos professionals de la informació no van poder treballar 
amb  totes  les  condicions  necessàries  per  fer  la  seva  feina.  Algunes  d'aquestes 
dificultats  van  ser  provocades  per  l'actuació,  que  creiem  desproporcionada,  dels 
agents de la policia catalana que van intervenir en aquestes situacions.

En alguna d'elles hi ha hagut professionals de la informació que van ser copejats i 
que van resultar ferits, com és el cas del company que va patir el trencament d'un dit. 
Des de l'SPC sempre hem dit que els informadors que cobreixen l'actualitat a la via 
pública, ho fan per garantir el dret a la informació de la ciutadania, que com vostè ja  
sap, és un dret humà bàsic en una societat democràtica.

En aquest cas que citem, fins i tot es dóna la circumstància que un dels agents del 
dispositiu  dels  Mossos  que  va  advertir  a  diversos  fotoperiodistes  que  «si  s'havia 
d'intervenir, tant era que fossin periodistes com no». Considerem que aquesta és una 
expressió  inadmissible,  ja  que  hi  ha  uns  protocols  establerts  pels  quals  s'ha  de 
respectar la tasca dels informadors, sobretot si aquests van degudament acreditats 
amb les armilles i els braçals corresponents.

Ben cert és que no totes les dificultats que van patir els i les professionals de la 
informació en aquestes mobilitzacions ciutadanes van tenir l'origen en els cossos de 
seguretat. Entenem que no és fàcil evitar aquests altres episodis però sí que reclamem 
que des de les institucions públiques es fomenti el respecte a la feina dels informadors, 
com a garants del dret a la informació de la ciutadania. 

Des del sindicat li demanem que els Mossos facin tot el possible per protegir la 
tasca dels professionals de la informació i per evitar incidents com els que hi hagut 
aquests darrers dies. Per això li demanem una entrevista personal per tal d'analitzar 
els fets i buscar fórmules perquè no es repeteixin.

Quedem a l'espera de la seva resposta. Si ho prefereix, pot contactar amb mi al 
número de telèfon 651.19.75.85.

Francesc Ràfols
President SPC
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