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Introducció

Francesc Ràfols
President de l’SPC (Des de 2018)

Foto Toni Garriga

Aquest llibre que teniu a les mans –en format virtual
o en paper– és el resultat d’un projecte endegat fa
temps. L’any 2018, amb motiu del 25è aniversari de
la constitució del Sindicat de Periodistes de Catalunya
–nom al qual, el 2009, vam afegir, aprofitant les
mateixes sigles, el cognom de Sindicat de Professionals
de la Comunicació (SPC)– vam impulsar diverses
iniciatives per commemorar l’efemèride. Algunes han
trigat més temps i altres no tant. I aquesta –l’elaboració
d’aquest llibre– veu ara la llum, i pròximament encara
n’hi haurà d’altres. La idea era haver-lo acabat abans,
però finalment ja tenim la criatura, just quan acabem
de complir els 27 anys. I molts més que en volem
complir.

primeres dècades de la centúria passada. També ens
fixem en iniciatives desenvolupades els primers anys
de la transició, com el Sindicat de Treballadors de la
Premsa de Barcelona (STPB). Sense oblidar la via que
ha suposat –i encara suposa en alguns casos– l’acció
sindical a través dels sindicats generalistes. Però la
poca afició de la professió periodística a afiliar-se a un
sindicat generalista va fer que una part de la professió,
emmirallant-se en el que passava a molts països
europeus del nostre entorn pròxim i no tan pròxim,
apostés per l’impuls d’un sindicat professional. Com
els que hi havia –i hi ha, òbviament– a França, Itàlia,
Portugal, Alemanya, el Regne Unit, Bèlgica, Suècia i
tants altres països.

Aquest projecte sorgeix a proposta del company
Quim Marquès, periodista especialitzat en informació
econòmica, ara dedicat preferentment a la docència
universitària. En un moment en què els drets d’autoria
dels i les professionals de la informació estan sent
fortament trepitjats, vull reconèixer l’origen d’aquest
Sindicalisme periodístic. Marquès va proposar fer una
història del sindicat i a la Junta ens va agradar força la
idea, però ens va semblar que seria més útil emmarcarla en un context global del sindicalisme que s’ha fet al
llarg del temps en els mitjans de comunicació.

No faré un espòiler en aquesta introducció i només
us convido a llegir el llibre i a conèixer millor com ha
estat el sindicalisme que han fet els i les professionals
de la informació a les empreses i com aquest s’està
transformant, tal com també està canviant en molts
àmbits el conjunt del sector.

A les empreses periodístiques, el sindicalisme,
majoritàriament, ha estat protagonitzat bàsicament per
altres col·lectius abans que pels mateixos periodistes.
Així ha estat sovint a molts diaris i revistes. En el món
audiovisual és més comprensible, perquè hi ha altres
àmbits de treball que són numèricament majoritaris
dins de les empreses de comunicació. Però sempre
hi ha hagut periodistes amb inquietud i preocupació
per la seva situació laboral i per com aquesta afectava
indefectiblement la seva independència professional,
que s’han mobilitzat i organitzat per intentar millorarla. I això, al llarg dels anys, s’ha traduït de diverses
maneres.
En aquest llibre repassem experiències que ja va
haver-hi a finals del segle XIX (fa 130 anys!) i a les
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Aquesta és una obra coral, en la qual han intervingut
moltes persones, totes elles coneixedores de l’època o
dels moments als quals es refereixen en els seus escrits.
Alguns dels capítols porten, humilment, la meva firma,
o bé perquè hi era i hi participava, o bé perquè els he
assumit com a actual president del sindicat. Confio
que no desmillorin el conjunt de les aportacions. Però
sí que, com a president de l’SPC, vull agrair a totes
aquestes persones, que trobareu detallades a l’índex i a
l’encapçalament dels articles, la seva aportació a aquest
treball i la seva tasca en el si de la professió.
Finalment, també esperem que aquest llibre
contribueixi per als estudiosos del futur a conèixer
millor les interioritats d’un sector que té com a objectiu
principal garantir un dels drets més importants en una
societat democràtica com és el dret a la informació,
el rovell de l’ou que permet lluitar i defensar millor la
resta de drets humans essencials.
Novembre 2020
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Precisament, el constant cavall de batalla del Sindicat
de Periodistes de Catalunya ha estat la persistència en
la lluita per la defensa dels drets en aquest context,
tota una tasca gegantina, com il·lustra aquest llibre.
Justament perquè som en temps de profunds canvis en
el món del treball, on molts llocs de treball s’esvaeixen
mentre neixen noves formes de treballar i nous oficis,
esdevé clau que la democràcia al món del treball sigui
més present que mai en forma d’activisme sindical.
El sindicalisme és al treball el que el periodisme és a
la informació. La garantia més connatural de la seva
qualitat en una societat on sovint tenim la percepció
que els drets ens són sempre més que garantits. I res
més lluny de la realitat que ens envolta, en què del progrés econòmic i l’evolució del mercat de treball, cal
preservar-ne més que mai els drets, l’entorn d’intercanvi de valors, de garanties i de benestar.

Imatge cedida pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Josep Ginesta

P R Ò LE G

Secretari general del departament de Treball, Afers Socials i Famílies*

L’any 2018 el Sindicat de Periodistes de Catalunya celebrà el seu 25è aniversari. Una
fita que podem qualificar d’històrica en el sindicalisme de tall professional. És hereu
de la tradició i experiències del Sindicat de Treballadors de la Premsa de Barcelona, i
alhora, precursor de les aliances amb altres sindicats a la Federació estatal de Sindicats
de Periodistes en un entorn que ha esdevingut tan volàtil les darreres dècades com el del
periodisme. És certament un mèrit dels encertadament obstinats defensors d’aquesta
modalitat d’acció sindical.
Certament, aquest llibre està ple d’episodis de l’acció sindical primerenca, en què els
drets i les llibertats socials intentaven consolidar-se, però també recull l’experiència del
sindicalisme dels darrers anys; un activisme ric en capítols de lluita pels drets laborals
al món del treball, en un entorn on no sempre la normativa ha estat del costat de les
persones treballadores.
Fa temps que aquest entorn dels mitjans de comunicació, en constant transformació,
ataca de soca-rel els models de negoci i la viabilitat del sector que, per la seva banda, ha
propiciat també nous espais de treball, però que sovint no sempre afavoreixen ni estabilitat ni garanties per a les persones, com el col·lectiu de periodistes, que hi treballen.

SPC
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Deia fa uns mesos l’actual president del Sindicat de
Periodistes de Catalunya, en Francesc Ràfols: «Per
poder fer un periodisme realment independent és
imprescindible que als mitjans de comunicació s’hi
treballi en unes condicions laborals dignes. I a aconseguir aquest doble repte ens hem dedicat durant tota la
nostra trajectòria». Podem dir, doncs, que l’activisme
que ell propugna, el de la trajectòria del Sindicat que
representa, és més viu i necessari que mai. I això val
pel que fa a la garantia dels drets laborals, però també,
i no gens menor en un món on la informació i desinformació són més presents que mai a les nostres vides,
per garantir els drets i llibertats més essencials de les
persones.
El periodisme ha vist els darrers anys com s’han perdut
milers de llocs de treball, alguns comptabilitzats, molts
d’altres no, per l’efecte de la transformació del sector,
però, sobretot, de l’acarnissada crisi. I això contrasta
amb un moment àlgid dels mitjans de comunicació a la
societat de la informació i del coneixement. Un espai,
molt gran, en constant ebullició, que s’ha d’omplir de
professionals amb drets, als quals es garanteixi ofici i
benefici, treball i salari dignes, evitant que sigui nínxol
de precariat o d’economia submergida, de treball poc
digne. Utilitzo deliberadament la paraula precariat,
nou concepte esdevingut de la crisi econòmica i els
seus estralls al món del treball, i que alguns, a la sortida de la crisi, han batejat com l’Era del Precariat, o del
treball precari, no sempre amb les degudes garanties
d’estabilitat.
És per això que les administracions, i en concret la
Generalitat de Catalunya, tenim la responsabilitat de
procurar el treball de qualitat com a millor política social per a la nostra ciutadania. En aquesta fita hem centrat els esforços els darrers anys. Estem convençuts que
aquesta lluita per la defensa dels drets i oportunitats
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és una lluita comuna d’administracions i organitzacions. Com tots i totes coneixem, la concertació social a
Catalunya té llarga tradició, i ha estat font de grans
acords de progrés social. Aquesta concertació, que és
fruit de la dinàmica de co-construcció de polítiques
públiques entre organitzacions sindicals, empresarials, i
Generalitat, és i serà la clau també per projectar el
model de societat que volem, i en concret, el model
de mercat de treball que volem. Per això, la cooperació més estreta entre organitzacions sindicals com el
Sindicat de Periodistes de Catalunya esdevé també
clau per garantir les millors condicions professionals
de les seves afiliades i afiliats.
Si prenem les dades que extreu l’eina de Treball per
Ocupacions de l’Observatori del Treball i Model Productiu de Catalunya, en resulta que a Catalunya, els
darrers dotze mesos, s’han formalitzat 4.888 contractes de treball per a persones amb l’ocupació de periodista, xifra que representa el 0,1% del total de contractes formalitzats en total. Aquests s’han formalitzat
a 1.866 persones, i només el 10% han estat indefinits,
un percentatge inferior al 13,7% del conjunt. Per altra
banda, tenim 3.623 persones demandants d’ocupació
com a periodistes no ocupades, de les quals un 7,9%
són demandants de llarga durada, xifra molt inferior a
la mitjana catalana del 17%.
I us preguntareu, què signifiquen tots aquests indicadors?, doncs ens indiquen que s’atorga a la professió
un Valor de Contractació de 61,8 punts, un Valor de
Qualitat del Treball de 36,3 punts i un Valor per nombre de Demandants de 54,1 punts, i que tot plegat
comporta un Índex Sintètic Global de 51 punts sobre
100. Aquest indicador és més elevat com més contractes, i de més qualitat, i menys persones demandants
de l’ocupació hi ha al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i durant menys temps en recerca activa de
feina. Podem veure el got mig ple o mig buit. En tot
cas, són dades que ens interpel·len i ens ofereixen
oportunitats i reptes.
Sigui en un sentit o en un altre, aquest llibre ens pot
ajudar a esbrinar les claus per les quals podem afirmar que els sindicats, el Sindicat de Periodistes de
Catalunya, són la millor eina al servei de la democràcia
en el treball per als seus afiliats i afiliades.

* Càrrec que ocupava en el moment
de la redacció del llibre.

7

2.

Capítol 2. Democràcia i Comunicació

presidència de l’Executiu italià per salvar el seu imperi
econòmic i enfrontar-se al setge que el poder judicial
de mani pulite havia articulat contra les seves múltiples
transgressions. Una fugida cap endavant que crea avui
un precedent amb nombrosos admiradors i imitadors.
Mai fins ara a la sàvia Europa Occidental el poder econòmic s’havia atrevit d’una manera tan directa i despullada a pretendre el poder polític d’una manera tan
personal. Mai potser no, sempre hi ha precedents de
tot, però les anteriors foren transgressions totalitàries
al sistema. Ens trobem doncs davant una mutació del
sistema democràtic o és un nou intent de dinamitar-lo?
El tancament del Diari
de Barcelona va ser el
primer conflicte que
va haver d’afrontar el
Sindicat de Periodistes
de Catalunya a les
acaballes de l’any 1993
i principis del 1994.

Foto Antonio Nodar

EL PERQUÈ DELS SINDICATS
DE PERIODISTES
Enric Bastardes
Primer president de l’SPC (1993 - 2001)

El sistema de convivència democràtica és permanentment mutable i per tant feble. L’equilibri de poders
de distinta naturalesa socials, econòmics i polítics, els
contrapoders establerts amb més o menys oportunitat i
el grau d’assumpció social d’aquests haurien d’impedir
que cap grup social s’erigís en despòtic. Però un equilibri només és això, uns pesos contraposats d’intensitat
semblant que pivoten sobre un punt de referència.
Aquesta fragilitat és la que obliga a una permanent
vigilància sobre la naturalesa de la convivència democràtica i obliga tanmateix a una permanent anàlisi dels
poders en joc. Els de sempre coneguts i legítims, els
nous, els imprevistos, els que apareixen per sorpresa,
els que creen les noves relacions socials o els de producció espontània o premeditada.
Avui percebem mutacions en el sistema democràtic occidental que poden induir a fer creure que s’obre una
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etapa de nous desequilibris. Alguns dels símptomes
són evidents: la crisi del sistema tradicional de partits
polítics i l’aparició de poders antisistema, la irrupció
agressiva de la comunicació com a nova forma de domini i la judicialització de la vida econòmica i política.
El que cal saber és si aquestes mutacions condueixen
cap a un nou equilibri o si bé tendeixen a concentrar
el poder en determinats sectors social/econòmic/polític, que imposin formes de dominació que s’escapen
del control democràtic i que consegüentment constitueixen embrions de desestabilització del sistema.
Desafiament al sistema
La transgressió del sistema des de dins del sistema ve
avui exemplificada de manera rotunda per la meteòrica
carrera política del financer i empresari italià Silvio Berlusconi. Amb un partit creat del no-res i catapultat des
d’un oligopoli de la comunicació, Berlusconi assalta la
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Si l’exemple Berlusconi és notori, no és res més que
una forma obscena d’un procés que adquireix carta de
naturalesa a molts altres països democràtics occidentals i que té en el present moment polític espanyol una
evident transcendència. L’imitador local més avantatjat
de Berlusconi és sens dubte Mario Conde. Des d’una
important presència en el món financer, intenta construir-se una plataforma en el món de la comunicació,
compra voluntats i pretén l’assalt al poder polític des
de fora del sistema de la representació partidària. Quan
és frenat en el seu intent de crear un gran grup de la
comunicació i desemmascarat com a financer, perquè
hipoteca els interessos de l’accionariat del seu banc per
obtenir el seu propi domini sobre tots els mecanismes
del poder mediàtic i social, no dubta a pretendre dinamitar no només el govern que se li encara, sinó també
totes les institucions d’un sistema que considera caduc
i que pretén substituir. Acorralat per l’acció de la justícia, no dubta a escriure un pamflet contra el sistema,
maquillat de consideracions tecnocràtiques i crides
a l’eficàcia. El que no explica i potser algun dia haurà
d’explicar des del banc dels acusats és com s’ha enriquit personalment, com ha pretès dinamitar els serveis
d’intel·ligència, el mateix govern i el partit que el legitima, i fins on estava disposat a combatre el sistema en
la seva globalitat.
Però Conde no és un cas aïllat, si bé en fa més petits
d’altres de la mateixa naturalesa: Javier de la Rosa, Gil
y Gil, Ruiz Mateos... alguns d’ells tan esperpèntics que
deixen de ser un perill social, però sí que són simptomàtics d’un mateix estil i propòsit, d’una deriva en la
mateixa direcció. Rodejats de pretensions polítiques
en el mateix grau que de vulneracions de la legalitat.
La irrupció agressiva del nou marc comunicatiu
És evident que, avui, la lluita pel poder passa pel control de la informació i va íntimament lligada al control
dels mitjans que la transmeten. No és només que el
boom televisiu atorga grans poders a particulars fins
fa poc inexistents en aquest mitjà. És, a més, que la
telecomunicació, la telefonia mòbil, les autopistes de
la informació constitueixen un nou món mediàtic les
potencialitats del qual encara s’escapen de tota previsió jurídica, política o social. S’ha escrit molt del gran
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germà o de l’aldea global. Avui ja no són teories de
la ciència-ficció les que poden utilitzar la maquinària
universal de la comunicació i la informació de forma
nociva. Avui ja ens calen mecanismes de control, acció
immediata i consciència social contra la capacitat de la
gran manipulació que es pot fer real.
Si un dels pilars del sistema de convivència democràtica és la de ser informat i alhora ser subjecte de poder informar, avui aquest dret fonamental està, si no
tocat de mort, sí que està en una total transformació,
i es pot convertir en l’instrument més eficaç d’un nou
obscurantisme, d’un nou fanatisme, de la manipulació
massiva de les consciències, d’una alienació de dimensions universals. Tot plegat es dóna en contrast amb el
fet que sigui simultàniament l’època d’una més massiva
capacitat informativa. De la universalització i democratització de l’accés als sabers. Molta informació, però,
no equival ni garanteix bona informació.
Massa apocalíptic, em direu. No crec en cap veritat absoluta. Només apunto tendències i crec que sempre hi
haurà mecanismes correctius. Ara com ara, la societat
contemporània està atònita als inputs de la comunicació, sense reacció, ni autodefensa. Sense l’esperit crític
necessari per destriar la informació de tot un entramat
d’interferències interessades. Com a màxim s’acusa el
missatger, sense adonar-se que aquest també ha estat
sovint tan manipulat com el receptor per una maquinària que decideix què vol que conegui el ciutadà.
La consciència social no s’improvisa, requereix una
musculatura ben activada al llarg del temps i posada a
prova en el transcurs dels successos més exigents. Si
s’ha adormit anestesiada per la pirotècnia comunicativa, queda fàcilment atrofiada. La consciència col·lectiva requereix instruments també col·lectius que la facin
estar viva, alerta, organitzada, decidida. Avui els instruments col·lectius de la consciència crítica estan en crisi. Hi ha molts responsables que això sigui així, que no
m’estendré a analitzar, però el fet és que estan en crisi i
no se’n preveu el rearmament.
D’aquí a passar a explicar el perquè un grup de professionals del periodisme hem cregut necessària la creació del Sindicat de Periodistes de Catalunya seria una
continuació quasi lineal de les reflexions anteriors. Cal
rearmar la consciència crítica ciutadana a partir d’instruments idonis, dèiem. Rearmar la consciència crítica
dels professionals de la informació que podrien acabar redactant la crònica de la defunció del sistema (en
aquest cas la necrològica), sense adonar-se de la gravetat del seu significat. Però deixeu-me abans comentar altres aspectes dels símptomes de les mutacions en
curs, tal com havia anunciat.
La crisi dels partits polítics tradicionals
Un altre instrument indispensable per a l’equilibri de-
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2.
mocràtic ha estat sens dubte el sistema de partits polítics. Podríem dir que a Espanya és feble perquè la tradició democràtica és curta, però, i a França? O a Itàlia?
La crisi del sistema de partits no és exclusiva nostra.
Ofegats sovint per un sistema de finançament insuficient per atendre la maquinària pròpia i assegurar la
presència en un món comunicatiu tan sofisticat, els
partits democràtics han recorregut a dues formes d’hipoteca. La menys perniciosa, però igualment condicionant, ha estat el crèdit financer. La benedicció de la
gran banca per tenir més paper o menys en el joc partidari ja constitueix un primer obstacle determinant, que
contribueix a la manca de transparència política i dificulta la transmissió directa de la voluntat popular. La
segona forma de finançament no ha estat simplement
una hipoteca, sinó també una transgressió de la legalitat: els ajuts d’empreses i particulars sovint a canvi de
favors o directament vinculats a concessions d’obres i
serveis.
És difícil de creure avui que cap partit s’hagi escapat de
les dues modalitats de finançament descrites. Alguns
ho deuen haver fet en menys quantia, però també deu
ser perquè han administrat menys pressupost públic o
administracions inferiors. D’un finançament irregular
i de la pràctica de comissions es deriven totes les temptacions personals d’enriquiment i malversació. Si es
roba per al partit, per què no una mica per a mi, que sóc
qui s’ha arriscat a fer la feina bruta?
Part d’aquestes transgressions s’haurien pogut evitar
amb una reforma de la llei de finançament dels partits
polítics, però aquí, una vegada mes, sorgeix el doble
llenguatge i el cinisme d’una classe política que vol
simular davant l’elector les dependències i hipoteques
reals que adquireixen dels poders econòmics i financers com si la simulació i falta de transparència els permetessin ser més lliures.
Si en una part de quadres de les administracions o
dels partits, per pocs que aquests siguin amb relació
al conjunt, s’imposa la doble moral de legitimar l’enriquiment personal fraudulent, el desprestigi general del
sistema de partits és inevitable. Serà una generalització injusta. Es podrà provar que uns han sovintejat les
males pràctiques més que d’altres, però la percepció
social els englobarà a tots. I alguns partits, dels menys
immaculats, contribueixen a estendre, com a argument
d’autodefensa, que la corrupció és generalitzada.
Si, a més, els escàndols de corrupció afecten partits
i/o administracions governades des de les esquerres,
l’ètica de les quals era en principi un fet diferencial, un
valor afegit no discutible, el mal té efecte d’una manera encara més desmoralitzadora sobre el conjunt de la
vida pública. El «tots són iguals» és una arma de destrucció de la moral col·lectiva.
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2.
Amb les mans brutes per haver-se enriquit irregularment, hipotecats per haver estat finançats pels diners
privats, alguns partits o algunes administracions han
pretès perseguir els que s’han enriquit per mètodes
heterodoxos o directament fraudulents. Però aquesta regeneració, o és una guerra total que o bé acaba
definitivament amb els infractors i llurs pràctiques
o és una batalla desigual que sovint es pot tornar en
contra de qui l’ha promoguda. O acabes amb Mario
Conde, per posar un exemple, o Mario Conde acabarà amb qui l’hagi perseguit, parafrasejant allò de «o la
República acaba amb March o March acabarà amb la
República» que es deia als anys 30 del segle passat.
Finalment el banquer mallorquí va acabar finançant el
cop d’estat militar.
La guerra establerta avui entre partits, administracions i delinqüents d’alta volada és un factor clau de
desestabilització política. Mentre una part intenta,
amb les mans poc netes per poder-ho fer amb la força
moral necessària, restablir la legalitat sobrepassada,
l’altra part, acorralada i desprestigiada socialment, no
dubta a arremetre, amb la força que donen els diners,
contra tota la maquinària institucional i contra el sistema en el seu conjunt.
La crisi de partits a Itàlia esclata, encara que fos latent
molts anys abans, quan el poder judicial encausa màfia, sectors financers i empresarials i tots ells impliquen partits polítics i administracions com un tot del
sistema, de manera que «sí jo caic, caurà tothom». No
se’n salva ni primers ministres ni exprimers ministres,
ni dreta ni esquerra. És el camí abonat per a l’operació
Berlusconi. Abans de morir en el menyspreu social i
la ruïna econòmica, s’imposa com a primer ministre
contra tots i tothom.
La judicialització de la vida pública
Hem citat el poder judicial. El darrer a entrar en joc
d’una manera decisiva. Se li suposa el seu paper arbitral i la seva independència. Però, per què? Amb
quines garanties? Crec tant en la necessitat d’independència dels mitjans de comunicació com en la
necessitat de neutralitat del poder judicial. Malgrat
això, sabem llegir, escoltar o veure el que ens diuen
els pretesos mitjans independents de comunicació.
Sabem del seu desconcert, del seu seguidisme, de la
seva submissió, quan no de la pura manipulació.
Què veiem en el poder judicial que hem triat democràticament però sense poder intervenir en la selecció
dels seus membres per mitjà de cap mecanisme que
en garanteixi la idoneïtat? Ni amb cap fórmula per revocar-los si els seus actes mereixen el repudi generalitzat. Sabem també de les quotes segons la ideologia
per accedir a alts càrrecs de la judicatura. Podríem
citar de memòria la relació entre conservadors, professionalistes o progressistes en cada una de les sa-
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Trobada de l’afiliació a la demarcació de Lleida amb l’objectiu
de fer una crida a sindicar-se.

les de cada nivell de tota l’estructura fins a arribar al
Constitucional.
També tenim la modalitat del jutge estrella, que necessita helicòpters i televisions per fer les detencions més
espectaculars de delinqüents que acaben alliberats
silenciosament per culpa de sumaris inconclusos, en
el temps màxim exigit. O de sumaris declarats secrets
que són font d’informació permanent als mitjans de
comunicació per culpa de filtracions interessades sorgides de dins mateix de la judicatura i que afecten la
vida privada o política i l’opinió pública de forma determinant.
I què es pot dir del sumari del cas Filesa que apareix
i desapareix com un Guadiana, anys i anys, segons el
calendari electoral, per abandonar-lo inacabat amb
18.000 folis no concloents?
I el jutge de delictes monetaris, que o bé la llei no li és
útil o ell tampoc deu ser-ho gaire, que si dubta entre la
fixació de fiances entre el tot o res per als presos d’alta volada, encara dubta més a l’hora de concloure un
sumari que pugui resultar condemnatori i no dubta a
acceptar diligències dilatòries fins a l’infinit. O és que
la llei no serveix per al paper que li correspon al poder
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Foto Hermínia Sirvent

judicial, o és que el poder judicial també està operant
entre la resta de poders amb finalitats no estrictament
judicials. O les dues coses alhora i una insuficiència de
mitjans més que rellevant.
L’esperança que el poder judicial pugui reequilibrar el
panorama descrit pot frustrar-se tan bon punt s’arribi
a les conclusions d’uns quants casos pendents i d’evident transcendència política. Mentre això no passa,
hem judicialitzat la vida política i econòmica i hem polititzat la vida judicial. Els mateixos jutges van i venen
d’un ofici a un altre sense fixar del tot quina és la seva
verdadera funció. Portes giratòries entre la judicatura i
la política tan discutibles com entre les de la política i
l’administració de grans companyies privades.
I no parlem, per no empitjorar l’espectacle, de l’ús polític i mediàtic de processos en fase d’instrucció, sense
esperar conclusions judicials i actuant sobre els efectes
inculpatoris, quan aquests només son presumpcions.
Processos que són utilitzats per polítics i mitjans sense cap mena de reserva ni escrúpol. Ja hem parlat sobre filtracions interessades. Per què una condemna ha
de ser política quan no és clar que ho sigui jurídica? I
com se’n fa un clam aclaparador quan ni tan sols en coneixem específicament ni les evidències probatòries?
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2.

Aquest torna a ser l’impacte agressiu de la comunicació
sobre la vida pública avui.

municació com els descrits és la guerra bruta de la
comunicació que deslegitima igualment tot el sistema
comunicatiu i danya essencialment el dret universal a
la informació.

Hem parlat fins aquí de prou elements superposats
que incideixen a l’hora de fer creure que existeix una
mutació perillosa del sistema democràtic. No és un fet
tampoc d’avui mateix. Fa anys que el procés continua
i creix com una bola de foc, impulsat pels sectors descrits i alimentat també per polítics amb l’únic estímul
de fer desaparèixer del mapa aquells que són un impediment per obtenir el seu propi poder, sense necessitat d’aportar a la societat ni un sol dels mèrits que els
en faci mereixedors.

Enric Bastardes.

Foto Paco Duran

Necessitat de respostes
Fa uns pocs anys doncs, analitzant l’època que ens ha
tocat de viure i el particular període que se’ns obre, decidírem uns quants que calia tornar a començar per on
cal començar tots els processos democràtics: donant
instruments bàsics de participació que incideixin en el
marc general, facin prendre consciència a col·lectius
decisius, com ho és el de la informació, i els comprometin en la defensa dels valors democràtics en perill.
És per això que un grup de periodistes arribàrem a la
conclusió que calia organitzar-se en forma de sindicat
que defensés aquests valors principals de la convivència democràtica des del si de les mateixes empreses de
comunicació. Alhora, un organisme d’aquestes característiques podria vetllar per les condicions de treball
d’aquest col·lectiu, element complementari per poder
defensar aquests valors des del reconeixement laboral
i el respecte a la funció d’aquesta professió cada dia
menys respectada.
Com ja hem dit, la Comunicació ha passat a ser un dels
tres o quatre pilars bàsics de la crisi present. I quan
diem pilars també podem dir promotors d’aquesta crisi. La manca de control democràtic de la informació i
la seva radical vinculació als poders econòmics i polítics (des de la propietat dels mitjans, la publicitat que
els sustenta i les subvencions que compren voluntats)
fan que es mostrin més sospitosos que mai de complicitat amb els poders o en alguns casos fins i tot amb
l’ambició de suplantar-los i constituir-se en el poder
en si mateix per damunt de la resta.
No cal recórrer a un esperpèntic director de diari d’àmplia difusió que anuncia que «acabarà amb el president
del Govern en un mes» per entendre que molts mitjans
de comunicació i molts dits professionals de la informació han subvertit decididament les seves funcions
al servei de la societat per substituir-les per ambicions
polítiques personals ben allunyades de les seves obligacions i límits professionals. Aquests són també els
que caricaturitzen els codis deontològics de la professió periodística i naturalment els vulneren cada dia en
tot el seu articulat.
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Entrar en la compravenda de dossiers secrets; en les
escoltes telefòniques i la seva difusió; confondre sistemàticament opinió amb informació; publicar «informacions» sense cap mena de comprovació de la seva
veracitat, sense cap contrast, ni tan sols sense la veu
simultània del o dels perjudicats... Heus aquí uns pocs
i clars mecanismes de manipulació que sovintegen
a no pocs mitjans en el nostre entorn més immediat
però també arreu del món democràtic occidental. Són
tècniques també contra les regles del sistema, la seva
transparència i veracitat.
A la dita premsa sensacionalista cada dia s’incorporen
més capçaleres, més ràdios, més cadenes de televisió
i aquest més i més no vol dir més pluralitat i contrast,
perquè cada dia són menys els seus propietaris, en un
imparable procés de concentració monopolístic del
conjunt de la comunicació. Cada dia més, tots diuen el
mateix sota el criteri del mateix amo.
En definitiva, tota activitat comunicativa faltada d’ètica, que no contempli les cauteles imprescindibles de
veracitat, condueix inexorablement a convertir-se en
una arma contra el mateix sistema. Per dir-ho en un
exemple de fàcil comprensió, la guerra bruta contra
el terrorisme acaba girant-se contra el mateix sistema
democràtic que l’hagi utilitzada perquè deslegitima
les institucions i serveix de coartada als dinamitadors
del sistema. La utilització dels mecanismes de la co-
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Existeix també avui una classe de comunicadors, que
la gent confon amb periodistes i que no són res més
que una caverna organitzada entorn de la confusió, la
mentida i la manipulació. Columnistes de la calúmnia,
tertulians proposats directament per partits polítics a
ràdios o televisions per simular una pluralitat no són
sinó corretges de transmissió d’altres poders, etcètera. Etcètera... un llarg etcètera. Comunicadors que,
donats a conèixer en funció d’aquesta suplantació de
funcions en el que hauria de ser un debat públic raonable per una confrontació partidista, virulenta i
manipuladora, passen directament a convertir-se en
candidats de determinades forces polítiques a un càrrec públic o un altre en els primers comicis, de la nit al
dia. Aquí també les portes giratòries entre periodisme
i política són freqüents en una carrera de meritoris que
busquen un tros de fama, de diners, d’acumulació de
poder, lluny de les funcions pròpies del periodisme i
la informació.
Els mitjans de comunicació completen el quadre de
complicitats en la recerca d’audiències fàcils en l’espectacle, l’escàndol i l’escombraria, jugant sovint als
més obscurs interessos, vulnerant també tots els límits
legals, amb mètodes sovint de la més pura delinqüència i aprofitant també una legislació antiquada, ambigua i insuficient. Unes conductes que cal incorporar
als símptomes que hem anat descrivint sobre els desequilibris actuals del sistema de convivència democràtica. Un element més que suma, no com un simple
agregat més, sinó com un dels pilars fonamentals en
les alarmes sobre la salut del sistema.
Davant la crisi d’identitat democràtica només hi ha un
remei possible: tornar als orígens, iniciar un nou procés de conscienciació col·lectiva que aglutini voluntats, renovi instruments d’intervenció i pas a pas torni
a articular una acció global de la societat en un nou
projecte col·lectiu enfortit de confiança i legitimitat.
Crec, per tant, necessari rearmar la societat civil i els
seus múltiples organismes societaris d’una nova consciència de radicalitat democràtica que promogui pels
pròxims anys un nou impuls democràtic regenerat.
Aquest és l’interès d’haver creat fa dos anys (1993)
el primer sindicat de periodistes a Espanya, com és el
Sindicat de Periodistes de Catalunya. Una aportació
humil a la regeneració de què parlava. Avui ja no és
un organisme qualsevol sinó una important agrupació
sindical de periodistes, un exemple per al conjunt de
l’Estat, i la força hegemònica de la professió a Catalunya.
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Aquest text, inèdit fins avui, va ser escrit
durant les vacances d’agost de 1995, a
Cadaqués, per reflexionar sobre les causes
que ens havien portat a la necessitat de
crear el Sindicat de Periodistes de Catalunya
(SPC) tot just dos anys abans. Si algunes de
les reflexions de llavors encara són vàlides
avui, d’altres il·lustren el moment històric
i les anàlisis que podíem discernir llavors.
També alguns fenòmens descrits (en aquest
fins ara manuscrit retrobat entre papers
‘històrics’) han pres cos o s’han intensificat
de diverses formes no previsibles però
d’una gravetat semblant o encara més gran.
Valgui la radiografia d’aquell moment per
testificar el grau de consciència, si més
no de la meva, perquè es tracta d’una
reflexió personal, de la qual no es va fer
cap més ús que no fos el d’ajudar-me
a clarificar algunes idees del meu propi
discurs circumstancial. Avui cal llegir-lo amb
la clemència del pas del temps, com una
pel·lícula en blanc i negre, i situar el lector
en el context de 1995. E.B.

El balanç del nostre treball encara no es pot avaluar
amb criteris de resultats. Hem creat l’instrument, hem
obtingut èxits electorals on hem participat, ampliant
així de mica en mica una representativitat que ha d’arribar a ser decisiva. Hem animat companys de molts
indrets d’Espanya a seguir la mateixa experiència conjuntament. Caldrà veure l’articulació futura de la professió en el seu conjunt i en cada un dels grans grups
de la comunicació i en cada àmbit de la comunicació
pública, sigui estatal, autonòmica o municipal, per
mesurar l’abast de la nostra iniciativa.
Sobre la seva oportunitat valguin totes les consideracions anteriors. Els pròxims anys, tal com van les coses
malauradament, es farà més evident, i haurem anticipat, ni que sigui humilment, des d’un dels fronts dels
pròxims combats, una resposta adequada. Suficient?
Vés a saber!

13

Capítol 3

Sindicalisme segle XX

3.
precària. A més a més, abundaven els col·laboradors
que no rebien cap remuneració pels seus escrits[3].
Sobre la participació de la dona en el periodisme,
l’OIT deia que la presència femenina era ínfima, al
nivell d’Itàlia, Portugal, Holanda, Suècia i l’URSS. En
canvi, als Estats Units arribaven al 16% de la professió,
i al Regne Unit, al 7%[4].

En aquest edifici de la
plaça de Catalunya, el
primer terç del segle
passat, va haver-hi la
seu dels diaris ‘El Día
Gráfico’ i ‘La Noche’.

Foto Toni Garriga

LES PRIMERES DÈCADES
DEL SEGLE XX
Gil Toll
Historiador del periodisme i
professor a l’UAB

Els diaris de Barcelona van crear a finals dels anys 20
l’Associació d’Empreses Periodístiques de Catalunya
integrada per La Vanguardia, Diario de Barcelona, El
Correo Catalán, El Diluvio, El Día Gráfico, La Noche, El Noticiero Universal, La Veu de Catalunya, La
Rambla i Las Noticias. Junts van pretendre defensar
els seus interessos de grup davant correus, telèfons,
telègrafs, el govern i la paperera espanyola. El 1931
es van integrar en la Confederación de Empresas Periodísticas de España, amb seu a Madrid i amb un gran
poder de pressió fins a l’inici de la guerra civil [1].
Les condicions laborals per als periodistes no van millorar al mateix ritme que el creixement de les empreses. El 1928, l’Organització Internacional del Treball
(OIT) va publicar un informe sobre la situació de la
professió periodística al món que comptava amb infor-

SPC

mació sobre Espanya. El text recollia l’absència de formació reglada del periodisme a Espanya i aventurava
que els joves hi tindrien poc interès per la debilitat de
la professió al país. Consignava que en el V Congreso de la Prensa Latina celebrat a Madrid el 1927 es va
adoptar una resolució reclamant la creació d’una escola de periodisme a Madrid[2].
L’informe de l’OIT afirmava que a Espanya el periodisme era una professió a temps parcial, que es compatibilitzava amb llocs de treball a l’Administració pública
o en grans empreses privades, comercials o bancàries.
Sostenia que la majoria de les publicacions espanyoles
tenien un biaix polític o religiós i que els serveis dels
periodistes eren considerats com una col·laboració en
lloc d’un treball professional. Els que es limitaven al
periodisme com a forma de vida tenien una existència
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Pel que fa a l’organització de la professió, l’informe
assenyalava l’existència de l’associació de la premsa diària de Madrid, l’associació de periodistes, fundada el
1913, l’associació de la premsa diària nacional i associacions de premsa a Bilbao i Màlaga. L’objectiu principal de les associacions era la construcció de socors
mutuals, tot i que s’esforçaven a protegir també els interessos professionals dels seus membres. Les associacions no estaven afiliades a cap moviment sindical[5].
Sobre les condicions de treball, l’informe de l’OIT
constatava que la durada de la jornada no estava reglamentada a Espanya. En alguns casos, els periodistes
anaven a la redacció dues o tres hores al dia i passaven
la resta de la jornada treballant al carrer o al propi domicili. La durada de la jornada sobrepassava habitualment les vuit hores diàries. En els diaris de matí era
normal treballar a la redacció de les 18 a les 21 hores,
sopar i tornar a treballar de les 22.30 hores a les dues
o les tres de la matinada. En els diaris de tarda, els periodistes treballaven de 10 a 13 i de 14 a 19 hores[6].

ha arribat als nostres dies amb gran solidesa. El segon
intent de crear una associació barcelonina va tenir lloc
el 1909 a la redacció d’El Diluvio per iniciativa d’Enrique Díaz Retg. Hi van acudir periodistes de diaris de
molt diferents orientacions ideològiques i es va forjar
la creació de l’Associació de la Premsa Diària de Barcelona, que va tenir activitat fins a la fi de la guerra civil.
L’associació va prioritzar la creació d’una caixa d’estalvis i de previsió que ajudés els socis i les seves famílies
en cas de malaltia o mort. També va comptar amb un
servei d’atenció mèdica gràcies a l’altruisme d’alguns
professionals de la medicina. Es finançava amb l’organització de funcions teatrals o curses de braus[11].
Els escassos avantatges que tenien els associats van portar a una política restrictiva d’admissió de nous socis,
cosa que va donar lloc a la creació d’una nova organització el 1912, el Sindicat Professional de Periodistes.
Un altre periodista d’El Diluvio, Federico Urrecha, va
ser l’impulsor del sindicat que va organitzar serveis similars als de l’associació. Aspirava a defensar els drets
laborals dels periodistes, però prenia distàncies amb el
sindicalisme de l’època, identificat amb el pistolerisme
anarquista. El 1924 comptava amb 150 socis, mentre
l’associació en tenia 250[12].
El 1913 es va crear l’Associació de Periodistes i Diaris no diaris de Barcelona per acollir els exclosos de
les dues anteriors organitzacions. Aquesta associació

El mateix Jaume Claramunt, director d’El Diluvio,
descriu en les seves memòries un estat calamitós de la
professió al constatar que només alguns aconseguien
viure únicament del periodisme, mentre que la majoria havia d’alternar la professió amb altres ocupacions.
Claramunt refereix que el sou mensual d’un periodista
a la Barcelona de finals de segle rondava les 150 pessetes, mentre el director d’un diari com Diario de Barcelona, Joan Mañé i Flaquer en aquella època, no va
arribar a cobrar ni 500 pessetes al mes[7] .
El testimoni de Carles Sentís corrobora la continuació
de la tendència per a la dècada dels anys 30. Llavors,
en cada diari de Barcelona podien viure del periodisme
cinc o sis persones, generalment el director i el cap de
redacció. La resta havien de treballar a mig temps en
oficines públiques o privades en tasques jurídiques o
administratives, encara que també es donaven casos de
periodistes que completaven els seus ingressos com a
escriptors i traductors[8].   
Aquesta precarietat econòmica va impulsar l’esperit
associatiu des de finals de segle XIX. Tal com ho va historiar Josep M. Cadena[9], el 1889 es va constituir la
primera Associació de Periodistes, presidida per Joan
Mañé i Flaquer, però es va esvair al cap de dos anys[10].
El 1895 es constituïa a Madrid l’Asociación de la Prensa, amb Miguel Moya al capdavant d’una institució que
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Una de les pàgines del registre d’afiliats al
Sindicato Profesional de Periodistas.

va prendre especial rellevància als anys 30 quan va catalanitzar i canviar el seu nom a Associació de Periodistes i es va convertir en l’associació amb un nombre
més gran de socis. Altres organitzacions significatives
van ser el Centre de Reporters, creada per facilitar l’intercanvi d’informacions entre professionals, i l’Agrupació Professional de Periodistes, de 1934, amb una
vocació més clara de treballar pels drets laborals. Va
haver-hi intents d’agrupació de les entitats en una de
sola o en una federació, però van fracassar [13].
Durant la guerra civil, la vida associativa va disminuir
i va quedar reduïda al Sindicat Professional de Periodistes, que es va afiliar a la CNT, i l’Agrupació Professional, que es va unir a la UGT i va confiscar els béns
de l’Associació de la Premsa Diària i l’Associació de
Periodistes de Barcelona.[14] Entre les accions socials
empreses per la professió va destacar la Cooperativa de
cases barates fundada el 1914, que va construir diverses promocions als barris d’Horta i la Salut.
La fi de la guerra va suposar la sortida a l’exili de la
majoria de periodistes republicans, l’empresonament
dels que es van quedar i l’afusellament de Carles Rahola, l’editor de L’Autonomista, de Girona, i de Francisco Carrasco de la Rubia, crític de cinema a La Vanguardia.
Els llibres d’actes de la junta de govern de l’Associació
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Llibre de socis del Sindicato
Profesional de Periodistas.

Document emès pel president
de l’SPP.

de la Premsa de l’època franquista els anys de la postguerra contenen tot d’informacions sobre les passes
que es feien per reconstruir la infraestructura de l’organització. I també per donar-li el gir polític del nou
règim vencedor de la Guerra Civil, bandejant-ne els
professionals que no hi simpatitzaven.

riodistes absents de la Barcelona republicana. Aquest
organisme funcionava com una assegurança i pagava
als periodistes un sou quan es quedaven sense feina.
El contrast entre l’actitud dels republicans i la dels
franquistes envers els drets dels socis no podia ser més
abismal.

El 17 de juny del 1939 en va quedar constituïda una
comissió gestora. Mentre s’anaven prenent mesures
organitzatives, el 15 d’octubre es va produir la primera
negativa a acceptar un soci. Es tractava d’Antonio Coscolla, de Manresa. A l’acta es diu que acceptaran com
a socis els que ho eren el 1936: «… mientras a juicio
de la junta gestora sean periodistas afectos al glorioso
movimiento».

Una de les constants de les actes de l’associació en
aquells temps era la gestió econòmica. En una acta de
1945 s’anota que hi ha un dèficit anual de 85.000 pessetes. Aquesta no era una situació excepcional, ja que
en altres actes hi ha referències al dèficit. Per fer front
a la situació, els periodistes gestionaven subvencions
oficials i també es proposaven augmentar els beneficis
que els deixava l’Hoja del Lunes, però sembla que sense gaire fortuna.

[4] bídem, pàg. 32

I si l’associació les passava magres, els associats encara
més. A les actes hi ha alguns acords per concedir subsidis a vídues que vivien situacions lamentables. També
s’hi recullen alguns crèdits concedits a membres de
l’associació, com ara Luis Marsillach, que va obtenir
500 pessetes.

[9] Cadena, Josep M «Les associacions
de periodistes a Barcelona» Annals del
periodisme català, núm. 0. Associació de la
Premsa de Barcelona

A la reunió del 3 d’agost es va formalitzar l’absorció del
Montepío de periodistes, fundat el 1912, i que disposava de comptes bancaris a la ciutat. En aquella sessió
es va decidir donar de baixa del Montepío 21 periodistes de Barcelona: «… por encontrarse en paradero desconocido». Entre els quals hi havia Eduardo Sanjuán i
Mariano Serra Crespo, redactors del diari El Diluvio
que van marxar a l’exili.
Curiosament, en una acta del Sindicat Professional de
Periodistes del 1937, Eduardo Sanjuán, avi del nostre
company de TV3 Eduard Sanjuán, va intervenir proposant conservar els drets del Montepío a tots els pe-
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En tot cas, de cara enfora es volia donar una imatge
diferent. L’organització de gales i balls era una de les
activitats principals de l’associació de la premsa en una
època en què el país es debatia entre la repressió política i la pobresa generalitzada.
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[1] Ibídem, pàg. 12
[2] OIT enquête sur les conditions de travails
des Journalistes Ginebra , 1928, pàg. 18
[3] Ibídem, pàg. 25
[5] Ibídem, pàg. 40
[6] Ibídem, pàg. 106
[7] Claramunt El Diluvio ... pàg. 56
[8] Sentís, Carles «Periodistes d’Abans de
la guerra» Annals del periodisme català
1984, núm. 0. Associació de la Premsa de
Barcelona, pàg. 23

[10] Ibídem, pàg. 8
[11] Ibídem, pàg. 8
[12] Ibídem, pàg. 11
[13] Ibídem, pàg. 13
[14] Ibídem, pàg. 15
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Els primers anys de la transició

STPB, BREU HISTÒRIA D’UN
SINDICAT UNITARI (1976-1979)
El Sindicat de Treballadors de la
Premsa de Barcelona va ser l’eix
vertebrador de la vaga de set dies
de tot el sector (menys els diaris
del Grup Godó) l’abril de 1977 i del
procés d’autogestió al ‘Diario de
Barcelona’ (1980-84)
Santiago Vilanova
Exresponsable de relacions sindicals i
expresident de l’STPB

El Sindicat de Treballadors de Premsa de Barcelona
(STPB), fundat el 1977, va fer una tasca rellevant en
una època turbulenta del sector afectada per la reconversió tecnològica dels sistemes d’impressió (del
sistema tipografia-gravat al buit a la fotocomposició)
i per l’esclat democràtic en les redaccions i tallers.
Aquella acció unitària al diluir-se amb els mesos va
permetre que la patronal portés a terme la renovació
dels sistemes d’impressió amb molts costos socials per
als treballadors (dotzenes de linotipistes, per exemple, varen perdre el seu ofici). Els periodistes també
ens vàrem quedar sense cap experiència de societat de
redactors com reivindicàvem (Le Monde era el nostre
referent).
La idea va sorgir el setembre de 1976 en una reunió
a l’Agrupación Provincial de Prensa, ocupada per
una majoria de càrrecs antifeixistes resultants de les
eleccions de 1975 de la Central Nacional Sindicalista
(CNS), el sindicat vertical franquista. Uns treballadors
de tallers de Mundo Diario i d’El Correo Catalán varen proposar la creació d’un procés sindical unitari,
com una estratègia per fer front a l’escanyament salarial dels propietaris dels grans grups de premsa (Carlos Godó, Josep Maria Santacreu, José María de Porcioles, Jordi Pujol i Sebastià Auger) que preparaven
les noves inversions industrials. Alguns periodistes
havíem rebut la influència del sindicat unitari de periodistes portuguesos forjat en la Revolució dels clavells i del sindicat de periodistes francesos de la CFDT
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Després de tres mesos sense sortir al carrer, el 21 d’octubre de 1980 s’inicia l’etapa
autogestionària del Brusi impulsada pels dirigents de l’STPB. A la fotografia ho celebren a
la rotativa del diari. En primer terme, el líder sindicalista Alejo Cobo amb els braços oberts.

(Confédération Française du Travail), autogestionari i
molt atent a l’impacte de les noves tecnologies.

Pernau, un dels periodistes més respectats del Grup
Democràtic de Periodistes (2).

L’STPB es va fundar el diumenge 6 de març de 1977
al claustre de la Catedral. L’assemblea constituent,
convocada per la comissió gestora (1), havia de celebrar-se al cinema situat al costat de l’edifici de Sindicats (Via Laietana, 16), però va ser prohibida pel
Govern Civil. Aquell dia s’aprovaren uns estatuts provisionals, l’elecció de delegats a cada mitjà i la dimissió
de tots els càrrecs sindicals de l’Organització Sindical
oficial. Recordo l’entusiasme i l’esperit democràtic
d’aquella jornada.

L’estratègia empresarial de Santacreu, a més d’oferir
el diari a Alianza Popular, era jubilar la vella rotativa Winkler de 1925 per una Harris-Marinoni tipus
N-845. L’objectiu era passar del tiratge de 13.000
exemplars a 45.000 i de l’antic sistema de linotips i
d’impressió en planxes de plàstic o de cartó a un sistema de fotocomposició electrònica i d’impressió en òfset. I com en altres diaris de la ciutat, aquesta operació
es feia mitjançant convenis per sota del nivell de vida i
obligant a durs horaris nocturns. L’editor de The Financial Times, Max Henry Fisher, ja havia advertit que
la innovació tecnològica en la premsa seria imprescindible per reduir costos i augmentar la producció.

L’STPB es va consolidar ràpidament al Diario de Barcelona. El vell Brusi (fundat el 1792) va passar a mans
de Josep Maria Santacreu, que havia fet fortuna en els
anys de l’estraperlo, que era concessionari de Chrysler, president del Banco de Huesca i accionista del
Banco Condal.
Santacreu havia adquirit les accions d’Artur Suqué,
gendre de Miquel Mateu, primer alcalde franquista de
Barcelona, propietari de la meitat de les accions del
Brusi; l’altra meitat era del comte de Godó. Santacreu,
home de Fraga Iribarne a Catalunya, juntament amb
el seu fidel escuder Manuel Milián Mestre (periodista valencià que tenia la funció de «delegat del consell
d’administració per la redacció»), portaren la crispació laboral i ideològica a la redacció dirigida per Josep
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La vaga més llarga del sector
Els conflictes laborals als diaris Noticiero Universal,
Mundo Diario i El Correo Catalán (Santacreu també
tenia un paquet d’accions en el diari de Pujol) s’anaven incrementant, fins que el sector esclatà quan els
afiliats a l’STPB del Brusi –que estaven realitzant aturades i vagues de zel com a resposta a l’autoritarisme
del gerent Francesc Torrents, nebot de Santacreu– vàrem proposar una vaga general per reivindicar el pagament de 50.000 pessetes anuals en correlació amb
la darrera pujada del preu dels diaris. El 20 d’abril de
1977, una assemblea general de treballadors de premsa acordava anar a la vaga a partir de les 6 del matí del
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dia 22. Ens acollíem al decret de 4 de març de 1977
que regulava aquest dret. Tele-eXprés (grup Godó),
Catalunya Exprés (grup Mundo), Noticiero Universal (Porcioles) i La Prensa (de la cadena de diaris del
Movimiento) varen ser els primers diaris de la tarda
que no varen sortir. L’endemà s’hi afegiren Diario de
Barcelona, El Correo Catalán, Mundo-Diario i 4-2-4
(grup Mundo), Solidaridad Nacional (Movimiento) i
Avui (Premsa Catalana). Els esquirols varen ser els diaris del comte de Godó: La Vanguardia i els esportius
Dicen i Mundo Deportivo, que no deixarien de cobrir
el Barça-Celta de Vigo el diumenge 24. L’entrenador
Rinus Michels i els jugadors, però, solidaris amb la
vaga, després del partit es negaren a concedir entrevistes als periodistes del grup.
El 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, a Barcelona hi
haguera com cada any llibres i roses, però no diaris.
Com a alternativa vàrem optar per autoeditar, en català i castellà, Premsa en lluita. En vàrem treure sis números al llarg de la setmana que veníem pels carrers i
places a 10 pessetes, diners que destinàvem a la caixa
de resistència. En els seus continguts denunciàvem els
incompliments econòmics de la patronal i defensàvem
aquell front comú del personal de tallers, administratius, auxiliars i periodistes.
A la plaça de Sant Jaume, la nostra manifestació –que
s’obria amb una pancarta que deia Premsa unida,
premsa lliure– va coincidir amb la concentració per

19

4.

4.

Agost de 1978. Número de
Premsa Lliure, butlletí de l’STPB.

30 d’abril-1 de maig de 1977.
Darrer número de Premsa en Lluita,
òrgan dels treballadors de premsa
durant la vaga.

reivindicar l’Estatut. També es varen fer diverses concentracions sorolloses, com una gran xiulada, davant
de l’edifici de La Vanguardia Española al carrer de
Pelai. Reclamàvem el suport de la redacció i denunciàvem les amenaces del grup Godó als seus treballadors.
L’empresa no va autoritzar la publicació d’un comunicat de la nostra comissió negociadora. Carlos Godó
Valls, II comte de Godó i Grande de España, contemplava astorat la concentració darrera la porta fins que
al veure la radicalització que agafava la protesta va desaparèixer.
El 25 d’abril, dilluns, la Hoja del Lunes, el diari de
l’Associació de la Premsa de Barcelona, tampoc es va
editar.
Durant aquells set dies vàrem rebre nombroses adhesions de partits d’esquerres, sindicats, entitats cíviques
i personalitats com Lluís Maria Xirinacs, l’Assemblea
d’Actors i Directors, l’Assemblea de Professors de Català, revistes com Grama i Canigó; de Madrid, la UGT,
el PSOE, la Federación Estatal de Información y Artes
Gráficas i del diari Informaciones; de França, el sindicat CFDT.
Tot i les amenaces de declarar un lock-out, la patronal,
finalment, s’assegué a negociar. No hi hauria acomiadaments ni sancions i es concediria la paga, que havia de ser negociada amb la propietat de cada diari. El
nostre sindicat també reivindicava un conveni provincial per a tot el sector.
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Acte de l’STPB, presidida pel
periodista Humbert Roma.

El dibuixant va veure d’aquesta
manera l’inici de la vaga de la Diada
de Sant Jordi del 23 d’abril de 1977 i
l’esquirolatge de La Vanguardia.

La controvertida doble militància
Els impulsors de l’STPB (com a sindicat de classe, lliure, unitari, independent i democràtic, com es deia en
el carnet que s’entregava als adherents) vam aprovar
uns estatuts que permetien la doble militància. De
manera que treballadors i periodistes afiliats a CCOO,
UGT, USO o CNT podien ser-ne membres i fins i tot
ser elegits amb càrrecs. L’objectiu era convertir-nos
en el sindicat majoritari del sector, com vam acabar
sent, i en conseqüència defensar amb força les reivindicacions salarials i les condicions de treball. No vam
caure en el poder que tindrien els grans sindicats estatals que veien amb preocupació la influència creixent
de l’STPB.
CCOO donava suport a l’STPB però alhora seguia afiliant treballadors i periodistes al seu sindicat. Maria Dolors Calvet, que seria diputada del PSUC al Parlament
i al Congrés, en aquells anys redactora de la revista Arreu, defensava la doble militància i escrivia: «Més de mil
treballadors de tallers i de les redaccions dels diaris de
Barcelona estan afiliats en aquests moments a l’STPB.
D’aquests, 1.300 estan també afiliats a CCOO. Doble
afiliació, a l’unitari i a una central sindical (...) A part,
les CCOO, que hi són ben integrades, altres centrals
sindicals com CNT i UGT tenen una posició vacil·lant
davant l’STPB. No tenen més remei que fer-li costat,
però el critiquen». Calvet considerava que estratègicament convenia estar-hi a dins encara que el voluntarisme unitari, deia, s’aniria desdibuixant per l’acció dels
corrents sindicals d’àmbit estatal.
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No ho veien de la mateixa manera els sindicalistes de la
CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores) (3). Un escrit dirigit a l’STPB per part dels
seus representants al Tele-eXprés (Humbert Roma, un
dels periodistes i sindicalistes més destacats a l’hora de
defensar el procés unitari), a la premsa del Movimiento
(Mar Garayoa) i a El Correo Catalán (Jaume Reixach)
demanaven la supressió dels articles dels estatuts que
feien referència a la doble militància. «Planegen acabar
amb l’STPB», deien a la carta.
La realitat és que el sindicat que va ser eix vertebrador
de treballadors de tallers i de periodistes durant la vaga
d’abril es destacà per fer front a tots els principals conflictes del sector: acomiadament del periodista Andreu
Claret de Cambio 16; acomiadament d’Eliseo Fresno
de La Vanguardia (Javier de Godó i Muntanyola, avui
III comte de Godó, li havia trobat a la butxaca el butlletí clandestí La Vanguardia de los Trabajadores); el
conflicte de Diario de Barcelona; el futur dels diaris
del Movimiento; la fallida de la distribuïdora de Tele-eXprés, l’atemptat contra El Papus (20 de setembre de 1977) o el trasllat de la factoria d’El Noticiero
Universal a Sant Just. L’STPB va participar també en
la manifestació de periodistes del 5 de desembre de
1981 en defensa de la llibertat d’expressió i demanant
la llibertat pel periodista Xavier Vinader (la mateixa
reivindicació que havia motivat la primera manifestació autoritzada el 18 de març de 1976 reclamant la
llibertat per al periodista Josep Maria Huertas
Clavería).
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Els delegats presents del Diario de Barcelona (4) vàrem reaccionar a la demanda de la CSUT defensant la
independència del sindicat dels partits polítics i vam
optar per portar a una assemblea general de l’octubre
la proposta de reformar els estatuts i de no acceptar la
doble militància.
Supervivència i autogestió
L’STPB, tot i seguir gestionat per una Comissió Permanent (5), a poc a poc va anar perdent la seva força
en el sector per l’acció dels sindicats estatals. La influència dels partits d’esquerres després dels Pactes de la
Moncloa dins de les redaccions no va ajudar a consolidar el projecte. El nucli més fort va quedar al Diario
de Barcelona i va donar suport a la campanya Salvem el
Brusi quan el 12 d’octubre de 1977 Santacreu va acomiadar el director Tristán La Rosa i més tard una gran
part de la redacció, que va acollir-se per primera vegada
a la clàusula de consciència.
El març de 1978, l’STP va crear una comissió sobre
l’impacte de les noves tecnologies i realitzàrem un
estudi sobre la concentració de la premsa en mans de
grups econòmics afins: bancs, papereres, elèctriques i
electròniques. Alguns d’aquells textos es publicaren a
Premsa lliure, el butlletí de l’STPB. El sindicat tenia la
seu al carrer d’Ali Bei, 10, 4t 2a, i posteriorment al carrer d’Aragó, 397, 3r 1a. Els serveis jurídics els portava
l’advocat Mateu Seguí.
El març de 1980, Santacreu va deixar caure el Diario
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de Barcelona, i provocà la fallida definitiva de Barcelonesa de Publicaciones S.A. (fundada el 1940), que acabà controlada per un administrador judicial (Joan Salat). En aquell moment i veient perillar els seus llocs de
treball, els membres de l’STPB varen lluitar per treure
el diari de forma autogestionària. Evitaren en dues subhastes (el juliol i l’octubre de 1981) que la capçalera
caigués en mans d’Alberto Royuela, que controlava una
màfia d’extrema dreta que dominava les subhastes. Mai
cap institució ho agrairia. Recordo noms de companyes
i companys d’aquella lluita sindicalista com els de Ferran López (que esdevindria president de Publigraf),
Alejo Cobo, un veritable líder i conseller delegat de Publigraf, Marta Blasco, Pedro Mejías, José Pizán i Agustí
Ferri, entre d’altres.
Del 21 d’octubre de 1980 al 16 de gener de 1983 el
Brusi va tornar a sortir dirigit per Joan Manuel Blanco
i Lluís Llobet encara sota Barcelonesa de Publicaciones. La propietat del diari i l’autogestió no es produiria, però, fins a la creació de Publicaciones Periódicas
y Artes Gráficas S.A.L. (Publigraf. Sociedad Anónima
Laboral) que va impulsar una nova reaparició del diari
el 23 de març fins al 13 de març de 1984.
Vaig acceptar el càrrec de director d’aquella etapa com
una part de la lluita sindicalista de l’STPB iniciada el
1976. Era la culminació d’un bell somni revolucionari. Però el somni es va convertir en crua realitat quan
Papelera Española es va negar a subministrar-nos
bobines si no les pagàvem ipso facto; la Generalitat,
presidida per Jordi Pujol, ens va girar l’esquena i no
vàrem trobar cap empresari disposat a invertir en el
Brusi. Finalment, va ser l’Ajuntament de Barcelona,
amb la intervenció de Pasqual Maragall, qui compraria l’arxiu i la capçalera per 28 milions de pessetes.
L’Ajuntament acabaria concedint els drets d’explotació del diari al grup Zeta (Antonio Asensio) i a l’ONCE
que el tornarien a treure en català el 1987 essent-ne
directors Josep Pernau, Enric Sopena, Montserrat
Nebot, Jaume Boix i Carles Revés. Amb la sortida de
Z, l’ONCE, de Miquel Durán, el va controlar fins que
el van vendre als editors lleidatans de La Mañana, els
germans Dalmau.
El grup Zeta s’havia compromès a tirar el diari a la
rotativa de Publigraf, però no va complir la promesa.
Els treballadors que quedaven de l’STPB varen anar
sobrevivint malament utilitzant la rotativa Harris-Marinoni (òfset) per editar publicacions de caràcter local
i comarcal.
La Universitat Pompeu Fabra acaba de tancar un acord
amb l’Ajuntament de Barcelona per reeditar el «Brusi»
el 2020 i convertir-lo en un mitjà digital multicanal
redactat pels estudiants. Esperem que els nous editors
recordin la sacrificada i coratjosa lluita sindical que va
salvar la capçalera del diari més antic del continent.
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[1] La Comissió gestora de l’STPB, que
es va anar configurant al llarg del 1976,
estava integrada pels sindicalistes Alejo
Cobo i Juan Samit (El Noticiero Universal);
Humbert Roma i R. Domènech (TeleeXprés); Demetrio Cobo i Amores (Gráficas
Industriales); Albert Garrido i Santiago
Vilanova (El Correo Catalán); Jaume Fabre i
M. Sort (Avui); A. Senserrich i Mar Garayoa
(Solidaridad Nacional i La Prensa) i B. Saun i
Francesc Cusí (Mundo Diario).

Naixement del Sindicat de Periodistes de Catalunya

NAIXEMENT DEL SINDICAT
DE PERIODISTES DE
CATALUNYA

[1] El Grup Democràtic de Periodistes
es va crear el 1966 (un mes després de
la Caputxinada). Dos esdeveniments
fonamentals varen presidir la seva
constitució: l’estat d’excepció franquista
i la nova Llei de Premsa o Llei Fraga de
1966. Alguns dels seus principals impulsors
varen ser: Rafael Pradas, Joan Anton
Benach, Josep Cadena, Lorenzo Contreras,
Josep Faulí, Antonio Figueruelo, Mateo
Madridejos, Pere Pascual Piqué, Joan
Pedret i Josep Pernau. Es va dissoldre el
1976.

Foto Antonio Nodar

[2] La Confederación de Sindicatos Unitarios
de Trabajadores (CSUT) es va fundar el
1977. El CSIUT va acabar essent controlat
pel Partido del Trabajo. El 1979 es fusionà
amb l’Organització Revolucionària de
Treballadors (ORT) per donar lloc al Partit
dels Treballadors (PT)
[3] Els delegats del Diario de Barcelona
el setembre de 1977 eren Pedro Mejías,
Fernando López, Santiago Calvo (tallers) i
Maria José Badell, Eduardo Cortés, Salvador
Alsius i Santiago Vilanova (redacció).
[4] La composició de la Comissió
Permanent, elegida per l’Assemblea de
Delegats, màxim òrgan representatiu de
l’STPB, segons els estatuts, va estar formada
pels companys i companyes següents:
Secretaria tècnica i d’organització: Fernando
López (El Noticiero Universal) i Humbert
Roma (Tele-eXprés); Relacions Sindicals:
Santiago Vilanova (Diario de Barcelona);
Tresorer: Francisco Vacas (Gráficas
Industriales); Afiliació: Mar Garayoa (ex
premsa del Movimiento); Premsa: Sebastià
Serrano (Grupo Mundo); Promoció i
propaganda: Carlos Alonso (Grupo Mundo)
i Luis Morales (La Vanguardia-Poblenou):
Treballadors independents i revistes: Laura
Palmés (Avui).
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DEL II CONGRÉS DE PERIODISTES
CATALANS A LA CREACIÓ DEL SINDICAT
DE PERIODISTES DE CATALUNYA
Enric Bastardes
Primer president de l’SPC (1993 - 2001)

En el context de la Barcelona Olímpica del 1992, el
Col·legi de Periodistes de Catalunya, fundat l’any
l985 com a transformació de l’antiga Associació de
la Premsa, convocà el II Congrés de Periodistes Catalans, amb un propòsit molt ambiciós.

Foto Miquel Ruiz

vitàrem representants dels sindicals d’Itàlia, França i
Suècia i també dos dirigents dels sindicats majoritaris
generalistes: José Luís López Bulla per la Comissió
Nacional de Comissions Obreres (CONC), que n’era
el seu secretari general, i Josep Maria Rañé, membre
de l’executiva de la Unió General de Treballadors
(UGT), que representarien el contrast amb el sindicalisme professional. La taula va crear una gran expectació i jo n’era modestament el conductor en nom del
Col·legi.

Es tractava en primer lloc d’aprovar un Codi Deontològic de la Professió Periodística que ens normalitzés
amb els codis en vigor als països del nostre entorn democràtic. I preteníem, en segon lloc, que el congrés
validés el projecte de creació d’un sindicat professional de periodistes de Catalunya.
Les dues qüestions feia anys que s’estaven gestant al
si de les juntes de govern del Col·legi de Periodistes.
Un precedent del codi de deontologia professional havia estat la redacció d’un document molt important en
aquell context, com va ser l’Estatut Marc de Redacció.
Havia de servir de referent per a la creació d’Estatuts
de Redacció a cada empresa de comunicació i Consells
de Redacció d’elecció democràtica. Uns organismes
de referència, d’interlocució directa amb els directius
de cada mitjà de comunicació per a la resolució de
conflictes d’ordre professional o ètic.
Era un primer pas rellevant per intentar democratitzar el dret a la informació des de dins de les empreses
sempre que els Consells de Redacció es constituïssin i
fossin prou actius per promoure un debat intern a les
redaccions pel bon ús d’aquest dret fonamental com
ho és el d’una informació contrastada i veraç.
Era necessari, però. rematar aquest procés amb la
formulació d’un Codi Deontològic que servís de referència tant per a periodistes com per a les empreses
de comunicació i que obligués, moralment almenys,
al seu compliment. El Codi hauria d’anar acompanyat
finalment d’un Consell de la Informació com a organisme de seguiment de tot plegat i d’arbitratge davant
les queixes i denúncies als quotidians incompliments.
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No s’havia arribat fins aquí improvisadament. Durant
la creació de l’Estatut Marc de Redacció ens relacionàrem a bastament amb comitès d’empresa i periodistes
interessats en la situació dels periodistes i del periodisme a les empreses. A la fi, els comitès d’empresa
haurien de ser els organismes que debatessin amb les
direccions dels mitjans la implementació d’un Estatut
de Redacció com a complement del mateix conveni
col·lectiu. Creàrem una comissió redactora i es portaren a terme nombroses reunions per debatre els
continguts que prenien cos en redactats concrets i les
esmenes pertinents.

Enric Bastardes, després de ser elegit president de
l’SPC en el Congrés Constituent de 1993 al centre
cívic de les Cotxeres de Sants, a Barcelona, explica
els reptes que cal afrontar de manera immediata.

L’altre gran eix de referència del II Congrés era el que
s’anomenava Periodisme i Empresa. Per a aquest bloc
de debat es constituïren diverses taules de treball. Una
era per examinar el resultat d’una enquesta dirigida a
tota la professió per tal de conèixer amb un cert rigor
l’estat en què es trobava i els seus principals problemes. A l’enquesta preguntàvem si es creia convenient
la creació d’un sindicat específic de periodistes.
Una altra mesa abordava directament el debat sobre
l’oportunitat de crear un sindicat de periodistes a
partir dels models de sindicats existents. Per això in-
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Tot això fou constitutiu d’un consens doctrinal sobre
les qüestions de principal preocupació. Vàrem plantejar a la junta de govern del Col·legi que calia una
secretaria específica d’Afers Laborals perquè aquests
temes prenien cada dia més i més relleu i no teníem
l’eina adequada per donar-hi resposta. Així és com Julià Castelló i jo mateix assumírem la secretaria nova ja
en temps en què el degà del Col·legi era Carles Sentís
i, d’una manera més determinant, quan assumí el càrrec Josep Pernau, un dels principals referents del periodisme democràtic ja d’abans de la transició i un dels
impulsors del Grup de Periodistes Demòcrates, creat
en plena clandestinitat feia un munt d’anys.
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Més de 150 persones
van assistir al Congrés
Constituent de l’SPC
els dies 19 i 20 de juny
de 1993.

Pernau s’implicà personalment en el procés descrit
fins aquí. Volgué dialogar amb els principals sindicats
majoritaris per poder sospesar quina seria la seva reacció. Volgué també polsar la reacció d’una somnolenta
Federación de Asociaciones de la Prensa de España
(FAPE) que difícilment es pronunciava sobre cap
qüestió professional i que representava el periodisme
d’una manera poc més que folklòrica-social. Això sí,
estava integrada a la Federació Internacional de Periodistes (FIP), qüestió que ens importava molt des de
Catalunya per veure què es coïa en un context internacional molt més avançat que el nostre, que reviscolava
d’una incipient i tendra democràcia plena de peatges
del passat recent franquista.
Treure el nas a l’exterior, anar als congressos mundials o europeus (de la FIP o FEP, respectivament) varen acabar de demostrar-nos el nostre endarreriment
i la necessitat de no perdre més temps esperant que
d’altres ens resolguessin una situació que amb el pas
dels anys, malgrat treure’ns de sobre la mordassa de la
dictadura, anava cada vegada pitjor.
Tot plegat estableix l’estat de la qüestió en el moment
de reunir una mesa per debatre i prendre la resolució
de la creació d’un sindicat de periodistes en el marc
d’un congrés convocat pel Col·legi de Periodistes i
obert a tota la professió.
Coneixíem els representants dels sindicats italià i
francès que vindrien a explicar la seva experiència i situació. Sabíem de la posició favorable a la creació del
sindicat de José Luis López Bulla i també de les reticències de Rañé, contrari a qualsevol sindicat professional sectorial que pogués representar un cert elitisme
o groguisme. El debat va ser viu, a estones encrespat,
però va anar imposant-se el criteri que havia arribat el
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5.1
moment. El relat dels sindicats estrangers era del tot
inapel·lable. La conclusió era doncs de posar el sindicat en marxa sense més demora.
Havíem esperat massa anys des de la fi del franquisme.
Els periodistes s’havien afiliat molt poc als grans sindicats per raons diverses. Una de les raons i prou rellevant era que a més de ser independents ho volien
semblar sense vincular-se a organitzacions de marcat
perfil ideològic. No és una visió que comparteixi, perquè voldria dir que ser periodista et desqualifica per
a qualsevulla militància a què té dret tot ciutadà en
una societat plural i lliure. Però la realitat era aquesta
i l’afiliació dins de la professió era molt escassa, molt
més que la mitjana de sindicació en d’altres sectors assalariats. Per aquest motiu, CCOO, o almenys López
Bulla, compartia que provéssim de crear un sindicat
unitari de caràcter professional i experimentéssim si
així obteníem l’afiliació que des dels sindicats de classe
no havien pogut captar.
Mentre concloïen els darrers debats congressuals
d’aquell primer de novembre de 1962, uns quants
companys confeccionaren un llistat amb noms, adreces, telèfons, de tots els que podien estar interessats a
participar en el procés constituent del sindicat que era
procedent començar des d’aquell mateix moment. Calia implicar-hi el màxim nombre de companys i companyes i de tots els àmbits de la professió per tal de crear
un sindicat potent i representatiu de totes les mancances en l’exercici de la professió. Urgia difondre el
projecte, anar-hi sumant el que en dèiem preinscrits i
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preparar una assemblea general que nomenés una gestora destinada a preparar el congrés constituent.
Així fou i el 6 de febrer següent reuníem més d’un centenar de companyes i companys al centre Borja dels
Jesuïtes de Sant Cugat que ens posaren a la nostra disposició. Fou una jornada completa amb debats sobre
com havia de ser el sindicat, sota quin organigrama de
funcionament i amb quins continguts programàtics.
Per obtenir els materials definitius d’aquestes qüestions organitzàrem una comissió per redactar els estatuts i dues més per dissenyar el programa doctrinal
en dos àmbits diferenciats: el professional i el laboral.
En un es precisava les exigències i obligacions per a
l’exercici del periodisme, en l’altre, les necessitats laborals, materials o contractuals per poder-lo exercir
amb condicions mínimes de garantia. Les dues cares
d’una mateixa moneda en dèiem i que el sindicalisme
tradicional no havia sabut diferenciar tan nítidament.
Al final de la sessió es va procedir a la votació d’una
comissió gestora de 15 membres que representés la
premsa escrita, la ràdio i la televisió, els mitjans públics, el fotoperiodisme, els freelance, que ja llavors
començàvem a identificar com a «periodistes a la
peça» per aquesta modalitat seva de cobrament, i representants territorials de Tarragona, Lleida i Girona.
Els més votats de tots els que s’oferiren a formar part
de la gestora completaren aquest nucli inicial de 15
gestors/es que haurien de preparar el congrés constituent del sindicat i tots els materials administratius i
programàtics que caldria ratificar.

Així s’assentaren les bases de les característiques fonamentals del nou sindicat. Era indispensable que
fos unitari, per a tota la professió; que plantegés un
programa d’acció conjunta amb la resta de sindicats
i organitzacions pròximes; que s’estengués aquesta
unitat d’acció, tant al conjunt de Catalunya com amb
relació a organitzacions d’altres territoris del conjunt
de l’Estat. Que el model de sindicat que proposàvem
servís d’exemple per a la creació d’altres sindicats en
d’altres autonomies, amb l’objectiu finalment de crear una federació d’àmbit estatal. Aquesta qüestió ens
era necessària, a més, simplement, per tenir més força
davant els poders polítics i legislatius. També ho era
perquè en els organismes internacionals, tals com la
Federació Internacional de Periodistes (FIP) o l’Europea (FEP), no admetien organitzacions que no representessin l’Estat corresponent en el seu conjunt.
Això era així malgrat que amb el sindicat basc ELA/
STV (Eusko Langlieen Alkartasuna), present estatutàriament en els organismes internacionals encara que
poc participatiu, s’havia fet una excepció, segurament
degut a la seva influència mitjançant la internacional
democristiana que provenia del seu vincle amb l’històric partit polític PNB.
En la nostra crida a la unitat de l’organització calia superar algunes dificultats presents durant anys. Els sindicats de classe, prefereixo dir-ne generalistes perquè
de classe també ho seria el de periodistes, no admeten
la doble afiliació. Nosaltres tampoc podíem admetre-la
en els nostres estatuts perquè portaríem els afiliats que
pertanyessin també a un altre sindicat a un incompliment que els podia motivar problemes disciplinaris
amb les seves organitzacions d’origen. És a dir, que
tampoc acceptaríem la doble afiliació tot i que excepcionalment es produïa en algun cas.
Un altre clàssic del debat a Espanya, superat arreu del
món des de sempre, és qui és o no periodista i l’etern
dilema de la titularitat o l’intrusisme. Els sindicats del
nostre entorn donen per fet que el periodista és qui
viu principalment de l’exercici de l’elaboració d’informació: escrita, audiovisual, telemàtica o gràfica. Si té
alguna titulació superior, repercutirà en complements
salarials, però, tenir-la o no, no pot ser motiu previ
d’exclusió. I és que el dret a informar i a ser informat
és un dret fonamental de tota la ciutadania, un dret
universal que no es pot impedir d’exercir.

La primera Junta
Executiva de l’SPC,
elegida al Congrés
Constituent.
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També és excepcional de l’Estat espanyol que la Universitat doni títols específics de periodisme quan, insisteixo, en el nostre entorn europeu el periodisme se
segueix formant en escoles professionals de periodisme. Avui, però, i en la voràgine de la nova societat del
coneixement, és del tot evident que la formació s’ha
ampliat a una infinita gamma de nous sabers, enginyeries de la comunicació o habilitats poc relacionades amb els tradicionals continguts impartits en una
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Festa de celebració del primer
aniversari del sindicat, al centre cívic
del Pati Llimona.

Foto Antonio Nodar

facultat de ciències de la informació o periodisme.
Sigui com sigui, el debat del dit «intrusisme» segueix
preocupant alguns més que si el que s’ofereix com a
informació ho és o no. Si davant de la més pura manipulació, sensacionalisme o propaganda, caldria tenir
alguna norma més que el codi penal per expulsar o
sancionar i assenyalar aquelles conductes incompatibles amb una societat democràtica.
Polèmiques a part, que han anat mutant amb el pas
dels anys, la qüestió és que amb un cos doctrinal prou
sòlid, amb l’adhesió també al Codi Deontològic de la
Professió Periodística de Catalunya i amb estatuts provisionals i programa extensament debatuts, arribàrem
al 18 i 19 de juny de 1993 per celebrar el Congrés
Constituent del Sindicat de Periodistes de Catalunya
(SPC) a les Cotxeres de Sants de Barcelona i amb la
presència prou multitudinària d’una part essencial
de la professió. Una preinscripció de prop de quatre-cents adherits, que havíem de reconvertir en afiliats, augurava que el nou sindicat naixia amb el vigor i
el rigor necessaris per iniciar un itinerari fèrtil.
A la tarda d’aquell dia que el congrés volgué elegir-me
primer president, el Barça guanyava de rebot la primera Lliga quasi impossible de la mà de Johann Cruyff.
Eren els anys de la ciutat dels prodigis.
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“¡COMPAÑEROS, NOS ESTÁN
BASUREANDO!”

tre mesos de feina intensa per organitzar, preparar els
debats, i difondre l’assemblea que havia de decidir si
la professió volia organitzar-se en un sindicat com els
que hi havia a la majoria de països, especialment en els
del nostre entorn europeu.
A l’assemblea s’hi van apuntar unes 150 persones i el 6
de febrer a Sant Cugat n’hi havia algunes desenes més,
prop de 200 que, en una jornada de matí i tarda amb
dinar conjunt i tot, van analitzar la situació de la professió. Una de les intervencions més singulars va ser
la de Dardo Gómez, que, després de Bastardes, també
va presidir l’SPC. Gómez, que ja coneixia el sindicalisme professional en el periodisme al seu país d’origen,
l’Argentina, va defensar aquesta experiència com la
millor arma per combatre la creixent precarietat laboral en el sector. Va etzibar la gràfica frase que dóna títol
a aquest capítol de «Compañeros, ¿no os dáis cuenta
que nos están basureando?».

Foto Josep Gol

El 6 de febrer de 1993
es realitzava al Casal
Borja de Sant Cugat
l’assemblea promotora
del futur Sindicat
de Periodistes de
Catalunya.

Entre la feina que es va fer abans de l’assemblea hi
va haver l’elaboració de textos que els promotors del
projecte anaven redactant i polint per poder tenir uns
debats tan organitzats com fos possible. Bastardes recorda que va ser «una assemblea que ja arribava amb
part de la feina feta». Entre aquests textos n’hi ha un
del mateix Enric Bastardes, com a responsable de la
comissió d’afers laborals del Col·legi que recordava
que –a principis dels anys noranta–: «La situació sindical del sector és molt precària. En l’actualitat, els dos

Un dels debats a l’Assemblea
de Sant Cugat.

Foto Rafa Seguí

principals sindicats de classe, CCOO i UGT, integren
els periodistes en un gran conglomerat que inclou
Premsa i Arts Gràfiques, on conviuen els professionals
de la comunicació com el conjunt dels treballadors del
sector. Per fer front a aquesta situació, tant CCOO
com UGT han anat desenvolupant agrupacions específiques de periodistes, amb una implantació molt reduïda fins ara. La majoria dels periodistes són reticents
a l’afiliació sindical i aquells que participen en els comitès d’empresa ho acostumen a fer, la gran majoria, a
títol d’independents, per bé que en candidatures pre-

Francesc Ràfols
President de l’SPC (Des de 2018)

Prop de 200 periodistes van assistir el 6 de febrer de
1993 a l’assemblea convocada al Casal Borja, a Sant
Cugat del Vallès, que havia de suposar el tret de sortida a la creació d’un sindicat professional de periodistes en la línia del que ja hi havia des de feia temps en
un gran nombre de països europeus i d’arreu del món.
Tot havia començat uns mesos abans, el mes d’octubre
de 1992, al II Congrés de Periodistes Catalans, organitzat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC).
Un dels punts importants de debat era la creació d’un
sindicat de periodistes.
Aquesta era una qüestió en què el Col·legi treballava
des de feia mesos, quan va crear al si de la seva Junta
una comissió d’afers laborals al capdavant de la qual
hi havia Enric Bastardes, que acabaria sent el primer
president del futur Sindicat de Periodistes de Catalunya. El llavors degà del CPC, Josep Pernau, va facilitar
la feina de Bastardes i la gent que va col·laborar-hi, fei-
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na que va donar els seus primers fruits al citat Congrés
de Periodistes Catalans. En el debat sobre la situació
laboral de la professió i la necessitat d’impulsar un
procés que acabés vertebrant un sindicat van participar representants de diversos sindicats de periodistes
europeus així com representants de CCOO i UGT. La
conclusió principal va ser que calia construir una alternativa d’aquest estil.
Allà mateix es va començar a reunir signatures de persones disposades a participar en la creació d’un sindicat professional de periodistes. Des de la Comissió
d’afers laborals del Col·legi es va posar en marxa la celebració d’una assemblea que fos el tret de sortida de la
nova organització. Durant mesos es va fer una ingent
tasca de difusió del projecte, es van mantenir contactes amb molts companys i companyes, membres de
comitès d’empresa, periodistes de tota mena... Des de
l’octubre de 1992 fins al febrer de 1993 van ser qua-
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La Comissió Gestora
elegida a l’assemblea
de Sant Cugat que
tenia com a encàrrec
la convocatòria del
Congrés Constituent.
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L’acollida dels assistents a l’assemblea de Sant Cugat.

5.2

Foto Rafa Seguí

Una de les reunions de la Comissió Gestora de l’SPC per preparar la posada en marxa del sindicat.

sentades pels treballadors de tallers o administratius
dels sindicats majoritaris».

garantir la independència professional i lluitar per uns
mitjans públics al servei de la ciutadania.

Seguia detallant el document que «en opinió de la
comissió d’afers laborals, compartida per la Junta del
Col·legi de Periodistes, seria necessària la creació d’un
Sindicat de Periodistes de Catalunya, de caràcter unitari, de comú acord amb els dos sindicats majoritaris de
classe. L’existència d’aquest sindicat hauria de trencar
les resistències a l’afiliació del conjunt del col·lectiu i a
la vegada hauria d’establir les formes de col·laboració
amb la resta de treballadors al si de les empreses».

Aquella comissió gestora pràcticament es va fer sola.
Bastardes recorda que «havia de ser representativa de
tots els àmbits de la professió: diaris, revistes, ràdio,
televisió, mitjans públics, col·laboradors/res, fotoperiodistes, igualtat, comarques...». Llavors ja es van
començar a definir objectius a llarg termini, com la
promoció de sindicats de periodistes en altres punts
de l’Estat espanyol o la creació d’un organisme unitari
de treball entre totes les organitzacions del sector, el
que més endavant seria el Fòrum d’Organitzacions de
Periodistes (FOP).

En aquells moments es va fer des del Col·legi una enquesta en la qual van participar uns 600 periodistes
catalans, el 53% dels quals es manifestaven favorables
a l’existència d’un sindicat de periodistes. Cal tenir en
compte que en aquells moments el Col·legi tenia al voltant dels 2.700 membres la qual cosa indica que aquest
nombre podria suposar una massa crítica important de
gent per tirar endavant el projecte.
L’Assemblea de Sant Cugat va escollir una gestora formada per quinze persones, que n’havia de preparar el
Congrés Constituent. Havia d’elaborar una proposta
d’estatuts, havia de començar a bastir el cos ideològic
de la nova organització a partir d’oferir propostes per
als problemes més importants de la professió, tant els
laborals com els professionals. És a dir, havia de construir una eina capaç de fer front a la precarietat laboral,

SPC

Una de les persones que va formar part de la gestora va
ser la periodista Griselda Pastor, l’ara corresponsal de
la Cadena SER a Brussel·les, llavors una jove redactora
de Ràdio Barcelona a on havia arribat feia poc temps
procedent de Ràdio Reus, també de la Cadena SER.
Sobre el que va ser aquella assemblea Pastor explica
que «de tot fa tant de temps que quasi no recordo ni
el dia, ni el lloc de la reunió. Era un dissabte, em sembla, i els que van ser els meus companys a la primera
executiva del Sindicat de Periodistes els coneixia poc
per no dir gens, tret d’alguna excepció. Quan em van
demanar si em volia afegir a l’aventura vaig entendre
que jo era una de les poques periodistes que treballava
en un mitjà no públic. Poc després vaig entrar al comitè d’empresa de la SER a Barcelona, però vaig estar-hi
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poc temps. Durant aquells anys vam debatre molt sovint amb les companyes i companys, però no sabria dir
si vaig convèncer mai ningú que agafés el carnet del
sindicat».
Una de les batalles d’aquells temps ja era per la jornada
laboral. Pastor explica que «la proposta francesa de les
35 hores continua sent encara el meu model utòpic.
No perquè vulgui reduir-me l’horari laboral quotidià,
quasi impossible ara que faig la feina de corresponsal,
sinó per esperar que un dia, com tants companys de
França, tindré mig any o un any de vacances complert
sense por a perdre el lloc de treball. Ho he vist molts
cops aquí. Mentre els becaris omplien les redaccions
d’algunes empreses espanyoles, les franceses tenien
contractes nacionals de tres, de quatre o de cinc anys
amb dret a acumular les vacances per llei. De fórmules
n’hi ha moltes. I és cert que hi ha millores, perquè els
antics becaris espanyols tenen ara contractes belgues
com a periodistes de ple dret tot i que alguna universitat ha proposat màsters de formació, però anant a
càrrec dels nous becaris el cost del viatge, el lloguer
de la casa on visquin i la manutenció, a més d’acceptar
treballar tres mesos sense sou».
«El sou és un altre debat. Conec companys que han
acceptat una indemnització per seguir treballant com
a independents per a la mateixa empresa que els ha
acomiadat. I companys que han hagut de canviar de
professió per passar a treballar per a les institucions,
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com a portaveus, per exemple, perquè les retallades
salarials els impedien poder viure. Alguns han mantingut el pols contra l’empresa als tribunals. I si han
perdut la feina, han guanyat dignitat. Els anys del que
s’ha conegut com la crisi bancària han estat durs. I els
que ara s’anuncien podrien ser encara pitjors. I aquest
és el gran repte. Mantenir la professionalitat amb tota
la passió que fa més de 25 anys suplia l’experiència. I
evitar que l’edat transformi en pors l’empenta necessària per fer front a les dificultats. Com demostren les
crisis catalana i l’espanyola o el terrible augment de la
ultradreta a tantes capitals europees, ens hi juguem
molt tots plegats».
Per veure el tarannà que començava a prendre aquell
sindicat tot just embrionari, cal fer esment de la declaració pública que va aprovar l’assemblea de Sant Cugat sobre un afer que aquells dies aclaparava l’opinió
pública, el que es coneix com a Cas Alcàsser. Així, els
i les assistents a aquella trobada van expressar el seu rebuig «a l’espectacle irracional i abusiu en què diversos
mitjans de comunicació (i els televisius amb una repercussió social afegida) han convertit els luctuosos fets
de les tres noies assassinades d’Alcàsser. La carrera
desesperada per l’obtenció dels màxims nivells de difusió i audiència no pot transgredir les més elementals
normes de conducta ètica de la professió periodística
així com confondre i fer confondre la informació amb
un espectacle sexista i macabre i en l’explotació dels
sentiments més íntims d’adults i infants».
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LA SIGNATURA DELS
PRIMERS CONVENIS I
EL CREIXEMENT A LES
EMPRESES

El creixement de l’SPC el va
situar ben aviat en el paisatge
sindical del país.

Eleccions sindicals a TV3.

Foto Francesc Llobet

Fèlix Alonso
Secretari d’Acció Sindical de l’SPC (1993-2001)

A Sant Cugat i a instància de CCOO vaig conèixer el
que després seria el meu sindicat. Va ser l’aleshores
secretari general de les comissions, José Luís López
Bulla, la persona que ens va obligar a fer el pas cap a
l’incipient projecte unitari perquè arrenqués.

sisme, ètica i, al final, tothom coincideix en el fet que
l’eix vertebrador de tots els mals és la precarietat (com
sempre).

Gent de les redaccions, amb diferents orígens organitzatius i visions de la societat no sempre coincidents,
amb un únic objectiu: dignificar la feina i la professió
periodística.

Començàvem amb molta il·lusió i amb quasi igual desconeixement. Alguns ja teníem un bagatge sindical i
negociador i vam intentar posar-hi una mica de pragmatisme per no quedar-nos simplement en un grup de
gent amiga que fa unes birres, alhora que intenta arreglar el món des d’una visió periodística.

Com acostuma a passar quan s’ajunta gent de la informació, es comença parlant de professionalitat, intru-

Érem i som hereus del Sindicat de Treballadors de
la Premsa de Barcelona (STPB), que l’abril de 1977
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va organitzar l’aturada més important al sector, fins
al moment, per reivindicar moltes de les coses que
després han continuat presents al llarg dels anys amb
avanços i retrocessos.
A partir de l’Assemblea Constituent, celebrada a Sant
Cugat el febrer de 1993, teníem l’oportunitat i les
eines al nostre costat: CCOO especialment i la UGT
eren fortes a les rotatives, als tallers i a la distribució,
però des de la vaga de 1977 i la fractura del PSUC, les
redaccions eren un solar organitzatiu i això es traslladava a les negociacions dels convenis d’empresa, on
les reivindicacions i la veu de les redaccions no tenien
prou força.
Quan l’Enric Bastardes, un parell de setmanes abans
de la vaga general del 28 de maig del 1992, em va
proposar encarregar-me de la coordinació de l’aturada, no vaig poder negar-m’hi, un pas decisiu per, més
endavant, ser ratificat com a responsable d’Acció Sindical de l’SPC.
Durant la jornada de vaga vam enviar els piquets informatius als mitjans escrits, juntament amb CCOO i
la UGT, i com sempre van acabar al Poblenou, als tallers històrics de La Vanguardia. La nostra aportació
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Foto Eduard Farinyes

en aquella aturada també va ser qualitativa, ja que vam
reeditar 15 anys després Premsa en Lluita com el diari
de la vaga.
Després d’aquell reivindicatiu inici, havíem d’entrar
a les empreses, convocar eleccions sindicals i negociar acords i convenis. La meva experiència i l’ajuda de
CCOO van facilitar l’aterratge. Les eleccions sindicals
dels anys 90 suposaven un gran repte que havíem de
substituir amb imaginació i molt de sacrifici: no teníem cap alliberat ni capital humà ni econòmic. Trèiem
les hores dels nostres dies festius i no existia cap conciliació familiar. Això sí, l’atractiu d’una organització
nova amb voluntat unitària i transversal, sense dependències de cap mena, ens esperonava i ens donava ales.
Allà on podíem entrar, en alguns casos gràcies a la gent
de dins de les empreses, molt especialment de compaginadors, correctors i fotògrafs, presentàvem candidatures i guanyàvem quasi sempre per golejada. De 0 delegats i delegades –cert que a alguns, com els cinc del
diari Sport, ja els n’havíem tramitat el pas a l’SPC– vam
passar a 98 en poc més d’un any. Ens convertíem així
en la primera força sindical als mitjans de comunicació
de Catalunya bastant per davant de CCOO i a anys llum
de la UGT. L’èxit fou tan inesperat que fins i tot CCOO
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va fer un gir en la seva estratègia inicial de suport (el de
la UGT no el vam tenir mai) cap a una relació menys
amistosa.
Guanyar pot ser fàcil, el que és més difícil és consolidar
l’organització. Per fer-ho possible havíem de fer el pas
de sindicat nou a sindicat útil.
La negociació col·lectiva
Ja teníem els delegats i delegades, ara ells ens reclamaven ajuda per negociar. Al principi només comptàvem
amb els mitjans comarcals perquè els grans diaris encara no confiaven en la nostra capacitat negociadora i
seguien assessorats per CCOO o per despatxos d’advocats. A moltes d’aquestes empreses, moltes de les
quals eren petites, mai les havia trepitjat ningú d’un
sindicat del sector. Les relacions en aquestes empreses
eren en molts casos de caràcter caciquil pel que fa a les
relacions capital/treball.
Recordo anècdotes com al Diari de Girona on un jove
Carles Buenaventura ens feia d’amfitrió, en una relació
quasi clandestina al Punt Diari on la por era una constant i on els companys de CCOO havien pogut posar un
peu. Al Diari de Terrassa, el tío Julián tenia com a assessor d’empresa un jove advocat amb qui després ens
trobaríem en diferents ocasions: el Natius, Joan Ignasi
Elena, que treballava per al despatx Socias Humbert,
darrer alcalde predemocràtic de Barcelona. Advocats
que moltes vegades (com nosaltres a les assemblees
de redacció) feien d’homes/dones bones davant d’uns
patrons ancorats en un passat de blanc i negre. Molt
sovint les negociacions s’aturaven per reivindicar drets
que avui semblen consolidats i que en aquells moments
no eren fàcils de conquerir: com el reconeixement de
les parelles de fet, per poder gaudir dels mateixos drets
laborals que tenien les parelles normalitzades de finals
del segle XX. O conciliar els horaris laborals (reconec
que pensàvem sobretot en les mares) i acabar amb la
sobreexplotació de les jornades inacabables. Sovint, a
banda de les reivindicacions salarials i de compensació dels dies festius treballats, acabàvem negociant els
quadres horaris quasi sempre amb la complicitat dels
directors davant dels seus patrons que s’aprofitaven del
periodisme vocacional o dels becaris per no ampliar
plantilles i allargar les jornades a les redaccions.
El nostre eix principal era regularitzar la feina de les
plantilles i que la gent passés de col·laborador o freelance a treballador, dins del règim general de la Seguretat Social. Destapar el frau i regularitzar la feina (com
ara amb els falsos autònoms).
La meva experiència als inicis del diari Sport, que només contractava els caps de secció o els que es casaven
com a regal de noces a les parelles que cristianament
passaven per l’altar, va ajudar a entendre com fer possible allò que no ho semblava. A l’Sport ens vam constituir en un comitè alegal, de no contractats, amb Zoltan
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Czibor, Toni Closa i jo mateix i amb les incorporacions
posteriors de Joan Pi, Esther González, Francesc de
Haro, Raúl Rubio i el suport de tota la redacció.
El màxim responsable era José María Porcioles (fill de
l’exalcalde de Barcelona durant la dictadura) del qual
mantinc un excel·lent record. El seu advocat, conegut
després per ser directiu del Barça, era un jove Eduard
Coll i algunes de les reunions les fèiem al despatx de
Piqué Vidal de l’avinguda Diagonal, 612, que anys
després també es faria molt famós.
Vam aconseguir una incorporació gradual de tothom,
a la vegada que un fort increment salarial i vam signar
un dels millors convenis del sector de la premsa diària.
A les negociacions vam traslladar el mètode Sport de
negociació amb la carta de la denúncia en una mà i a
l’altra la voluntat negociadora de fer sindicalisme, i no
ser un despatx d’advocat. Aquesta fórmula va donar
resultats gràcies a la situació d’insostenible il·legalitat
contractual, tot plegat sumat a uns anys de bonança en
el sector de premsa diària, que va fer possible que totes
les barreres, d’una en una, anessin caient.
Un altre moment important d’arrelament de l’SPC al
territori, de la mà de Joan Puig i Francesc Farré, va ser la
negociació al Diari de Tarragona on ens van convocar
a Ramon Gonzàlvez (CCOO) i a mi mateix per intentar
arribar a un acord, hores abans d’una aturada a l’empresa. L’acord es va aconseguir i vam signar un acceptable conveni, amb tots els fotoperiodistes en plantilla.
Anys després van tornar a ser un col·lectiu desregulat.
Un record especial per a les llargues i entretingudes
hores a casa de Carmen Umbón, amb el col·lectiu de
fotògrafs d’El Periódico, per assessorar-los sobre la millor manera d’aconseguir que els fessin treballadors fixos de plantilla. Allà la Carmen es va inventar una mena
de contracte de relleu per a la redacció que va tenir un
cert èxit entre els fotògrafs.
L’aterratge a Lleida no va ser tampoc gaire difícil, ja coneixíem els germans Dalmau pel trauma que va suposar
el tancament del Diari de Barcelona i la negociació del
tancament del Nou Diari de Tarragona. Allà tot era en
negre, una pràctica habitual en aquells anys, abans de
l’entrada de l’euro. Aflorar els salaris en negre i aconseguir una relació contractual normalitzada era la primera de les conquestes a assolir.
Allà, a banda de Baldo (antic mestre meu al Catalunya
Express) vaig establir una bona relació amb el periodista aragonès Eduardo Bayona, i amb el durant uns anys
tarragoní Joan Ramon Correal. El fet d’estar per sobre
de les petites misèries humanes que es produeixen en
la relació quotidiana fa que, al cap dels anys, en la majoria dels casos es mantingui una bona relació o un bon
record, tant dels companys i companyes com de directors, gerents i alguns empresaris.
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L’autor de l’article,
al mig, en una de les
manifestacions de l’1
de Maig, en defensa
de l’ocupació.

Encara que ho pugui semblar, les negociacions no eren
senzilles, moltes vegades els acords els podies haver
signat a la segona o tercera reunió, però, com tot acord,
requeria una necessària pedagogia per a les parts, tant
l’empresarial com la de l’assemblea. Un dels meus defectes era no entendre aquesta necessitat, condicionat
per la manca de temps en haver de compaginar la meva
feina diària amb les responsabilitats familiars i el sindicalisme actiu. Mai m’ha agradat el postureig tan de
moda en l’actualitat política.
No sempre era bonic arribar a un acord, moltes vegades significava plors i ràbia continguda per haver de
negociar Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO),
acomiadaments o tancaments. Les diverses reformes
de l’Estatut dels Treballadors, i l’escassa resposta de
la ciutadania a les vagues generals convocades per aturar-les, van suposar que la nostra reglamentació anés
emmotllant-se, cada cop més, als interessos empresarials i en contra de les redaccions i els treballadors. Negociàvem per sobre dels 20 dies, fins i tot arribàvem a
més de 55 dies per any treballat, però la conclusió era
que cada cop les redaccions s’anaven buidant i les condicions laborals empitjoraven per a tothom. El resultat és el que després hem tingut al davant i que només
s’anirà redreçant si aquella il·lusió i força que va tenir
l’SPC als anys 90 tornen a la professió.
A principis del segle XXI vaig traspassar la meva responsabilitat a un altre company, que va incrementar la
base ja consolidada que tenia el Sindicat, ampliant el
treball amb els representants dels treballadors, la seva
millor base, el Sindicat.
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‘DECLARACIÓ DE BARCELONA’: EL
DRET A LA INFORMACIÓ, UN DRET
CIUTADÀ ESSENCIAL

Van integrar la PDI en el seu inici i van
donar suport a la Declaració les entitats
següents:
• Associació Col·legial d’Escriptors de
Catalunya (ACEC)
• Associació de Dones Periodistes de
Catalunya (ADPC)
• Associació Catalana d’Informadors de la
Comunicació Local (ACIAL)
• Associació de Fotògrafs Professionals
(AFP/PMC)
• Asociación Iberoamericana de Periodistas
Especializados y Técnicos (AIPET)
• Col·legi de Periodistes de Catalunya
(CPC)
• Comissió Obrera Nacional de Catalunya
(CCOO)
• Confederació General del Treball de
Catalunya (CGT)
• Federació d’Associacions de Pares
d’Alumnes de Catalunya (FAPAC)
• Federació Catalana d’ONG per al
Desenvolupament (FCONG)

Tríptic de la Plataforma per la Democràcia Informativa impulsada el 1997, amb dibuix de Romeu de reforç a la campanya.

El III Congrés de l’SPC, el 1997, va aprovar
formalment la Declaració de Barcelona per
la Democràcia Informativa.

Eduard Farinyes

• Federación de Comunicación y
Transporte (CCOO)
• Fons Català de Cooperació pel
Desenvolupament
• Grup de Periodistes Josep Maria Lladó

Francesc Ràfols
President de l’SPC (des de 2018)

• Intersindical-CSC
• Intersindical Canaria

L’SPC es defineix com a sindicat professional, és a dir,
que la seva tasca laboral de millora de les condicions
en les quals treballen els i les professionals de la informació té també un component ètic i de servei a la
ciutadania propi del periodisme. Així, la defensa del
dret a la informació i l’exercici del periodisme com a
servei públic esdevé l’altra pota essencial en el dia a
dia del sindicat.
Així, doncs, la tasca en aquest àmbit sempre ha estat
prioritària i ben aviat es va posar en marxa. Crèiem
–i ho seguim creient– que la defensa del dret a la informació de la ciutadania l’havíem i l’hem de fer conjuntament amb les organitzacions de periodistes i les
entitats socials i ciutadanes. Enteníem que el sistema
mediàtic no era prou democràtic. Als mitjans públics
hi havia greus mancances pel que fa a la independència
professional. I cada cop s’era més conscient de les de-
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ficiències informatives, la manipulació i les pressions
sobre els i les periodistes.
Vam iniciar contactes amb les organitzacions més
importants del sector de la informació, del sindicalisme, dels moviments ciutadans, de les ONG... Aquesta
tasca va culminar el 1997 amb la creació per part de
diverses entitats de la Plataforma per la Democràcia
Informativa (PDI) i el seu manifest fundacional, redactat per l’escriptor Manuel Vázquez Montalbán, i batejat com a Declaració de Barcelona, compromís amb el
dret a la informació de la ciutadania.
Des de la Junta del Sindicat es van iniciar contactes
amb les organitzacions més pròximes per bastir el projecte. De mica en mica es van anar teixint aliances amb
entitats de tota mena, de periodistes, sindicals, del
sector educatiu, cultural... La feina va ser intensa. Es
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va convidar una vintena llarga d’organitzacions a sumar-se a la PDI i a la Declaració. Finalment, en el tret
de sortida n’hi havia 21, més els comitès d’empresa de
quatre mitjans canaris.

• Sindicat de Periodistes de Catalunya
(SPC)

La PDI naixia amb el suport d’aquestes entitats i amb
l’objectiu d’impulsar una campanya «per tal que el
conjunt de la societat recuperi l’exigència d’una informació lliure, plural, completa i no manipulada. Recuperar avui aquesta exigència és alhora recordar-nos
que la informació és un dret fonamental emparat per
la Constitució i la Carta Universal dels Drets Humans
i un autèntic baròmetre de la salut de qualsevol sistema de convivència democràtica». La plataforma es
va estrenar amb un acte celebrat a la seu del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, amb la presència de Gabriela Serra, Marc Carrillo, Salvador Alsius i Manuel
Vázquez Montalbán. S’havia gestionat la presència

• Unió de Professionals de la Imatge i la
Fotografia de Catalunya (UPIFC)
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• Unió General de Treballadors de
Catalunya (UGT)

• Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC)
• Unió Sindical de Treballadors de
l’Ensenyament de Catalunya (USTEC)
• Universitat Ramon Llull (URL)
• Comitès d’empresa dels diaris canaris: El
Día, Jornada Deportiva, Diario de Avisos i
La Gaceta de Canarias
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d’Ignacio Ramonet, però finalment no va poder assistir-hi. Aquell 2 d’abril de 1997 s’intuïa com una cursa
de fons, que encara dura.
En aquella Declaració de Barcelona les entitats signatàries expressaven «la preocupació per un munt de
símptomes inquietants que afecten els drets de la ciutadania a la informació». L’escrit destacava que «sovint,
els mitjans de comunicació configuren una realitat a la
mida de les seves necessitats i no compleixen els seus
deures de servei públic. L’ocultació, la desinformació
intencionada, la manipulació i el sensacionalisme són
mecanismes dominants a molts mitjans que deixen el
receptor sense capacitat de reacció crítica».
També es feia referència als efectes que la precarietat laboral dels periodistes tenia en la qualitat de la
informació. S’hi afirmava que «la precarietat laboral
d’una part dels periodistes i la manca d’instruments
de diàleg professional (estatuts de redacció i consells
de redacció) de la majoria dificulten la lluita en favor
de l’ètica professional, la independència, el rigor i la
propietat intel·lectual dels informadors, valors sovint
també menyspreats per no pocs periodistes».
Una de les darreres reflexions escrites al manifest elaborat per Vázquez Montalbán era detallar com «els
consumidors es troben normalment sense capacitat
de descodificar les intencions reals dels missatges que
reben i desorganitzats per exigir una informació que
doni resposta a les seves autèntiques necessitats de
saber. Professionals i consumidors, al capdavall, pa-
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teixen les conseqüències d’una progressiva presència
dels grups empresarials que lluiten per guanyar l’hegemonia dins d’un procés de concentració monopolista, però no per assegurar el dret del ciutadà a ser
informat». Finalment, es demanava «una mobilització
social que comenci amb un ampli debat (...) per tal
d’iniciar accions davant les administracions i les empreses de la comunicació, en favor dels drets a la informació i a la llibertat d’expressió, en aquests moments
perillosament amenaçats».

EL PROTAGONISME DE LES DONES EN
EL CREIXEMENT DE L’SPC

La PDI va tenir una vida limitada. La feblesa d’algunes
entitats, constituïdes feia poc temps, i la manca d’un
interlocutor van significar una gran dificultat. En definitiva, les reformes legislatives que es demanaven eren
competència estatal i el sindicalisme professional en el
periodisme encara era massa incipient a Espanya. La
sobtada mort de Vázquez Montalbán (2003) va deixar
la iniciativa sense un referent teòric.
Però la llavor ja estava plantada. El discurs sobre el
dret a la informació començava a quallar. La Declaració de Barcelona va obrir els ulls a molta gent, a col·
lectius diversos, i només calia recuperar-ne l’esperit
més endavant, com així ha passat. La degradació de la
informació ha fet cada cop més evident les deficiències
del sistema mediàtic. I l’SPC va esdevenir encara més
convençut de la necessitat d’establir complicitats amb
els moviments socials per avançar en la garantia del
dret a la informació de la ciutadania. En altres capítols
posteriors d’aquest llibre ens referirem a aquestes noves experiències.

Les dones
periodistes han estat
protagonistes de
l’activitat del sindicat
des del primer dia.

Elena Tarifa Herrero
Secretària d’Igualtat de l’SPC (2005-2013)

És una realitat incontestable que als darrers temps la
presència de les dones a la professió periodística ha
estat aclaparadora, sent dones la majoria de les noves
professionals, amb unes redaccions i empreses de comunicació cada cop més feminitzades. Així, el fenomen de la feminització d’una professió abans representada per un reporter plumilla amb gavardina i bloc
de notes, ha estat coetània i paral·lela al naixement i
consolidació del primer sindicat professional del sector, l’SPC i paral·lelament també (i no crec que per
casualitat) a la contínua precarització de la professió,
en el marc d’una degradació generalitzada del mercat
de treball arreu, i a la concepció, encara no del tot interioritzada, del i la periodista com un treballador/a
amb necessitat d’organitzar-se per aconseguir drets
laborals i professionals.
Votacions en el III Congrés de l’SPC, celebrat al centre cívic del Pati Llimona, a Barcelona.

SPC

El naixement de l’SPC va coincidir també amb uns
moments on les reivindicacions de les dones ja havien

Foto Eduard Farinyes
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començat a arribar a les institucions. Havien nascut
organismes amb l’objectiu d’impulsar mesures per
millorar la situació de les dones i per garantir la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, en el
marc d’allò que es coneix com a feminisme oficial o
institucional. S’havien creat les primeres regidories
de la Dona a escala local a partir del 1987, o l’Institut Català de la Dona, el 1989. També van arribar
al món periodístic amb el naixement de l’Associació
de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) el 1992,
associació professional pionera en l’anàlisi de les informacions dels mitjans en clau de gènere. Va ser la
primera a denunciar les dificultats per a la promoció
professional de les dones periodistes amb un llibre
capdavanter en l’estudi de la situació socioprofessional de les periodistes, El sostre de vidre (1993), expressió que en aquell moment no era tan usual com
avui, però que des de llavors es va convertir en un terme molt popular.
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Pel que fa a les organitzacions sindicals, cal dir que durant molts anys les reivindicacions de les dones van ser
força ignorades. Durant molt temps es va fer un sindicalisme que identificava els problemes i interessos dels
treballadors amb els del gènere masculí exclusivament.
El fet és que el sindicalisme tradicional ha estat sempre
lluny dels problemes específics de les dones; aquest divorci entre sindicalisme i dones ha estat motivat entre
altres raons per la miopia dels sindicats que no han anat
més enllà de la situació de les dones al centre de treball,
actuant sovint sota els paràmetres paternalistes i proteccionistes. Això ha portat que les propostes dels sindicats s’hagin centrat més en l’assumpció dels temes
de dones lligats a l’increment de la presència o afiliació
de més dones i en la seva inclusió en els discursos generals, més que en la concreció d’accions específiques
i en la intervenció sindical amb perspectiva de gènere.
L’organització de les dones sindicalistes
Va ser necessària la pressió el moviment feminista i l’organització de les mateixes dones sindicalistes perquè
s’introduïssin canvis en aquest escenari. No és doncs
fins als anys setanta que es comencen a incrementar les
pressions a favor d’una modificació de la postura tradicional dels sindicats respecte de les treballadores i es
va ampliar en aquesta dècada la representació femenina en els òrgans de direcció sindicals. Aquesta tendència es va mantenir al llarg dels anys vuitanta i noranta,
encara que amb grans diferències en la generalització
de les demandes de les dones en el discurs programàtic
sindical i la consecució real d’aquests objectius.
I és que el procés de creixent feminització de l’afiliació
als sindicats no ha anat en general acompanyada d’un
procés paral·lel de canvi, o almenys no en la mateixa
velocitat, en el disseny d’una acció sindical amb perspectiva de gènere, tenint en compte la diferent situació de les dones en l’àmbit laboral i en l’accés a llocs
de presa de decisions. Incorporar la perspectiva de
gènere ha implicat revisar els mites sobre el concepte
de treball (horaris, condicions laborals...) però també
canvis més pragmàtics, que s’han anat implementant
en els darrers anys en la negociació sindical, tot i que
no suficientment, com ara la reivindicació de clàusules
d’igualtat, plans d’acció positiva, revisió de categories
professionals, etc... Cal destacar que el nomenament
de dones com a responsables de la Dona treballadora
als diversos sindicats de classe, com a CCOO el 1976,
van impulsar la lluita tant interna als sindicats com
externa. I també en el marc legislatiu, per modificar a
través de la negociació col·lectiva la situació de discriminació generalitzada de les dones a l’àmbit laboral.
Un dels principals reptes ha estat l’encara vigent divisió sexual del treball,. Deixa la tasca reproductiva en
mans de les dones, i la triple jornada que suposa una
dedicació sindical o cívica, que ha suposat i suposa un
repte per al protagonisme de les dones als sindicats,
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tenint en compte que la majoria de les organitzacions
socials i sindicals funcionen a partir dels valors, horaris i formes d’organització i participació masculinitzades, on preval el factor presencial. Aquesta situació ha
condicionat molt la participació de les dones en les estructures sindicals, perquè sol representar una elecció
excloent de les responsabilitats familiars o les sindicals; i quan parlem de l’accés a llocs de responsabilitat,
aquest repte és molt més gran i és un dels elements que
explica l’anomenat sostre de vidre també a les estructures de presa de decisió dels mateixos sindicats.
A això cal sumar que la presència més gran de dones en
mercats de treball més desestructurats o desprotegits,
al treball informal o desregulat, que les allunya de les
possibilitats d’una acció sindical col·lectiva i protectora de les seves condicions de treball específiques. Això
es va fer especialment palès els primers anys de l’SPC,
a l’hora d’abordar les problemàtiques laborals del col·
lectiu de periodistes a la peça, totalment feminitzat ja
des dels inicis del sindicat, i convertida en les àrees
d’acció sindical preferent amb perspectiva de gènere.
Una presència de dones minsa
Així, si al món sindical la presència i protagonisme
de les dones no ha estat mai en primer terme, sent el
sindical un món molt masculinitzat, el sindicalisme a
l’àmbit periodístic no podia ser una excepció. Així, tot
i haver-hi una secretaria de la Dona des de la seva fundació el 1993, la presència de les dones tant als òrgans
executius de l’SPC com a les empreses com a delegades sindicals ha estat molt minsa i també ha estat difícil
que les qüestions d’igualtat estiguessin presents a les
taules de negociació de convenis fins que no hi va haver
un canvi legislatiu potent com el de la Llei Orgànica
per a la igualtat efectiva entre dones i homes del 2007.
La primera responsable de la secretaria de la Dona,
María José Ruiz, destaca les dificultats per poder abordar de manera diferenciada les problemàtiques de les
dones periodistes en el marc de la lluita pels drets laborals i professionals que enarborava l’SPC; «en un principi volíem donar visibilitat a les dones del sindicat,
però no hi havia una consciència clara a l’organització
que les dones a la professió partíem d’una situació diferenciada i que tot i haver-hi una lluita compartida, calia
abordar certs temes que ens afectaven específicament,
com ara el sostre de vidre o les diverses discriminacions
laborals».
I és que, segons Núria Cornet, durant anys delegada sindical de l’SPC a l’Agència EFE, «les qüestions
d’igualtat encara no eren prioritàries al sindicat ni a la
negociació col·lectiva. A això cal sumar que a la professió tenim horaris terribles per a la conciliació familiar,
un afer considerat només de dones fins fa ben poc. A
més, si tens dedicació sindical o associativa com a dona
tens una triple jornada. Ara hi ha més consciència i més
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Les dones de l’SPC, en primera línia a molts dels esdeveniments on participa el sindicat.

Foto Joan Puig

homes demanen permisos parentals i excedències, per
exemple, tot i que encara hi ha moltes més dones que
demanen reducció de jornada laboral per la cura d’infants, cosa que les perjudica de cara a la jubilació i a la
promoció interna. De fet, ara, moltes periodistes que
es jubilen cobren menys pels anys que han estat d’excedència o fora de la professió».

forma de treball per poder conciliar la seva vida familiar
i laboral. Això ens perjudicava perquè eren moltes més
les dones que els homes que estàvem en una situació
de precarietat i indefensió quant a drets laborals i professionals, a manca d’una regulació de la figura del/la
periodista a la peça», explica Juana María, ella mateixa
col·laboradora durant molts anys.

Cornet, que prové del moviment feminista postfranquista, reconeix que es va sumar a l’SPC perquè «vaig
veure que la lluita per assolir els mateixos drets laborals i professionals era cabdal per assolir una veritable
igualtat home-dona». Entre altres fites dels primers
anys del sindicat, Ruiz en destaca la seva participació
en la IV Conferència de Dones de l’ONU a Beijing, el
setembre de 1995: «Beijing va suposar la trobada amb
dones, també periodistes, d’altres continents amb centenars d’experiències diferents i enriquidores. Semblava que ja s’havia aconseguit veure el món amb ulls
de dona [era l’eslògan d’aquell esdeveniment], però
després vam adonar-nos que encara faltava molt, en
l’àmbit laboral i periodístic també». Sobretot, destaca,
que no hi havia encara una consciència feminista a l’organització i que va costar començar a actuar en el marc
del sindicat amb perspectiva de gènere.

Han estat doncs, les dones del sindicat les que durant
des del principi han posat sobre la taula qüestions com
la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, els
usos del temps, la corresponsabilitat, l’assetjament
sexual, els sostres de vidre, les mesures d’igualtat, etc.
en el marc de l’acció sindical de l’SPC i també internament, on va costar que aquests temes tinguessin ressò.

Així, va ser gràcies a l’impuls de dones del sindicat,
com la María José Ruiz, la Núria Cornet o moltes altres, com la llavors responsable de la secretaria de
Serveis, Juana María Ibarra, que certs temes com el de
les col·laboradores o periodistes a la peça, tradicionalment fora de la intermediació sindical, fossin abordats
tenint en compte l’especificitat de la situació de les dones a la professió. «La majoria de les col·laboradores,
moltes en realitat plantilla encoberta, eren i continuen
sent majoritàriament dones, perquè optaven a aquesta
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Conciliar la vida familiar i laboral
Precisament la conciliació de la vida familiar i laboral va
ser una de les primeres qüestions abordades quan vaig
assumir la responsabilitat de la secretaria de la Dona de
l’SPC el 2000. Arran de l’aprovació de la Llei per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les
persones treballadores, vam organitzar una taula rodona sobre com afectava els i les periodistes. Vam impulsar una enquesta específica (*) a la qual van respondre
98 dones periodistes catalanes per tal de determinar
les dificultats que tenen les informadores per conciliar
la vida laboral i professional. Els resultats de la consulta van mostrar que la majoria de les enquestades tenien
moltes dificultats en compaginar professió i vida personal i familiar. Cal remarcar que el 64% d’elles no coneixia la Llei de Conciliació de la vida laboral i familiar
i que aquest mateix percentatge de dones tampoc estan
afiliades a cap sindicat.
Una altra qüestió que vam abordar va ser el de la visió
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de gènere a la informació i el de les dones i la diversitat cultural als mitjans, tractant de trencar estereotips
a través de la realització de taules rodones i mòduls de
formació (2005 i 2006) amb la col·laboració d’expertes, periodistes i representants dels mitjans. Per tal
d’incidir en la visió que donen els mitjans d’una societat més diversa del que reflecteixen, tant des del punt
de vista de diversitat de gènere, d’origen, funcional,
etc., des de la secretaria es va participar activament
en el Fòrum d’entitats del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC) per elaborar una sèrie de recomanacions als mitjans audiovisuals per tal d’incloure i fer
un tractament informatiu correcte d’aquesta societat
diversa. És des d’aquesta perspectiva que la secretaria
de la Dona es va convertir en secretaria d’Igualtat, per
tal de poder treballar per la igualtat d’oportunitats als
mitjans amb una perspectiva més àmplia, sempre amb
el protagonisme de les dones de la professió.
Si hi va haver un moment d’inflexió, però, en la percepció social i sobre tot empresarial de la igualtat com
un factor clau a incloure en l’acció sindical, va ser amb
l’aprovació de la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva entre homes i dones en l’àmbit estatal, el març del
2007. Va servir perquè totes les polítiques públiques
consideressin la igualtat com un element imprescindible i transversal de totes les seves accions. També
per conscienciar la societat sobre el dret a la igualtat
d’oportunitats i sobre la seva importància en la vida pública i privada de les persones. Un aspecte fonamental
de la llei és la seva concreció en les empreses i en les
relacions laborals. Va modificar l’Estatut dels Treballadors i va obligar a negociar en tots els convenis laborals mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte
i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral
o, en el cas d’empreses de més de 250 treballadors/es,
a la realització i posada en marxa de plans d’igualtat.
Des de llavors, l’SPC impulsa als convenis de les empreses de comunicació la incorporació de mesures per
fer efectives les noves disposicions en aquesta matèria.
Durant el 2007 es van desenvolupar accions per promoure el coneixement de la nova llei i d’altres legislacions ja existents en matèria d’igualtat i de polítiques de
gènere, entre els i les representants sindicals de l’SPC
a les diferents empreses del sector perquè les puguin
aplicar en la negociació dels convenis col·lectius, així
com entre les empreses i mitjans de comunicació per
adaptar la seva realitat al que estableix la nova normativa. Es va organitzar una taula rodona el juny del 2007 i
es va editar un fulletó informatiu específic sobre la Llei
d’Igualtat entre dones i homes i la seva aplicació a les
empreses i mitjans de comunicació.
Un altre factor clau ha estat el treball en xarxa amb

Capítol 6
altres entitats professionals i sindicals. Els dies 3 i 4
de maig de 2005 es van celebrar les Jornades per a la
Llibertat d’Informació al Món, amb el títol Dones contra el Silenci, que va ser organitzat amb motiu del Dia
Mundial de la llibertat de premsa per la Coordinadora
per a la Llibertat d’Expressió al Món, de la qual l’SPC
en va ser membre actiu i impulsor. Un altre exemple és
la nostra participació en la multitudinària Gran Trobada Les Dones Sabem Fer i Fem Saber convocada per la
Xarxa Feminista el juny del 2006 per recordar els 30
anys de feminisme a Catalunya. S’hi va fer un taller amb
el títol Com sortir als Mitjans?, per explicar les eines
bàsiques de comunicació per a dones que formen part
del món associatiu feminista.

L’EXPANSIÓ I
CONSOLIDACIÓ DEL
PROJECTE

La participació de les dones als sindicats
També la col·laboració i intercanvi d’experiències a
escala internacional ha donat valor a la participació
cabdal de les dones al sindicat. Un exemple ho és, el
novembre del 2008 a l’Oficina del Parlament Europeu
i Representació de la CE a Barcelona, la I Trobada de
dones periodistes de sindicats europeus. Les periodistes convidades, provinents de diversos sindicats i organitzacions de periodistes d’Europa, van coincidir en
denunciar la situació de discriminació laboral de les
dones periodistes i que, tot i haver augmentat la seva
presència a la professió de manera espectacular a tot
Europa, continuaven cobrant menys, tenint contractes
més precaris i més dificultats per arribar a llocs de responsabilitat que els seus companys homes.
Tanmateix, després del treball de tants anys en el marc
de l’SPC i després també a la Federación de Sindicatos
de Periodistas (FeSP), els reptes, segons Laia Serra,
actual Secretària d’Igualtat del sindicat, «continuen
sent els mateixos». Cita: «acabar amb la bretxa salarial, lluita contra la precarietat laboral, la millora de la
situació de les falses autònomes i freelance sense cap
cobertura social, l’assetjament sexual o per raó de sexe
al lloc de treball al qual s’ha sumat l’assetjament en línia, accedir als espais de decisió... i, per descomptat,
augmentar la nostra representació, tant als comitès
d’empresa com als càrrecs al mateix sindicat».
El que és inqüestionable, però, és que, veient l’èxit de
seguiment i repercussió a les empreses i mitjans de comunicació de la darrera vaga feminista pel 8 de març
del 2019 per part de les dones de la professió, sota el
lema Les periodistes fem vaga, el protagonisme de les
reivindicacions laborals i professionals de les dones al
món del periodisme és aquí per quedar-se, i més enllà
de sigles i organitzacions concretes, cal reconèixer la
contribució d’organitzacions com l’SPC i moltes altres, principalment de la mà de les dones que hi han
participat activament, en l’assoliment d’aquesta fita.

*Descarregar Informe enquesta 2003.doc

Congrés constituent del Sindicat de Periodistes de Madrid (SPM), el gener de 1999, el primer que va néixer a l’Estat espanyol
seguint el model impulsat per l’SPC, un pas decisiu en el creixement del projecte.

https://www.sindicatperiodistes.cat/sites/default/files/documents/estudidona2003.pdf
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LA FeSP ÉS LA RESPOSTA

Qui érem. Prèviament a la constitució de la FeSP va haver-hi diverses trobades entre els sindicats promotors,
l’última va ser a Valladolid un any abans, el setembre
del 2000, coincidint amb un congrés professional organitzat pel Fòrum d’Organitzacions de Periodistes
(FOP), integrat llavors pel Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC), les agrupacions de periodistes de
CCOO i d’UGT i la FAPE. Encara que hi havia cinc
sindicats implicats, el veritable motor del naixement
de la FeSP va ser l’SPC, representat amb dos companys
destacats, Enric Bastardes i Dardo Gómez, que van
comptar des de l’inici amb la complicitat dels secretaris
i secretàries generals dels altres sindicats: Manu Mediavilla per Madrid (SPM) i Lola Fernández Palenzuela
per Andalusia (SPA), i les gestores del SPIR, amb Jairo
Morga al capdavant, i el SPIB, amb Marisa Goñi. Totes i
tots amb una preocupació comuna, la urgent necessitat
de dignificar una professió en la qual la precarietat feia
estralls i el periodisme perdia credibilitat. La FeSP era
la resposta.

20 anys de lluita per la dignificació del periodisme i
la defensa del dret a la informació de la ciutadania

La FeSP és la resposta.
20 anys de lluita per
la dignificació del
periodisme i la defensa
del Dret a la Informació
de la ciutadania.

Lola Fernández Palenzuela
Exsotssecretària general de la FeSP i exsecretària
general del Sindicat de Periodistes d’Andalusia (SPA)

Com vam néixer. La data del 20 de maig del 2001
va suposar per al panorama sindical i professional del
periodisme espanyol una data històrica. Va néixer la
Federació de Sindicats de Periodistes, la FeSP, que
va venir a donar forma i consolidar un fenomen nou al
nostre país, com era el naixement dels sindicats de periodistes, que fins llavors havien tingut el seu model de
referència en els sindicats generalistes i en les associacions de premsa. La nova organització neix i es desenvolupa sumant reivindicacions laborals i professionals
en un mateix paquet, en entendre que ambdues són
part de la mateixa realitat i són imprescindibles per a
l’exercici del bon periodisme i del dret a la informació
de la ciutadania, un dret constitucional no desenvolupat a Espanya.

SPC

En aquell punt de partida, que va tenir lloc a l’Ateneu
de Madrid, hi havia presents cinc sindicats: el Sindicat
de Periodistes de Catalunya (SPC), primer a constituir-se a Espanya, el Sindicat de Periodistes de Madrid
(SPM), el Sindicat de Periodistes d’Andalusia (SPA),
el Sindicat de Professionals de la Informació de la Rioja (SPIR) i el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears
(SPIB). Encara que el nom inicial va ser el de Confederació, després es va canviar pel de Federació, un
nom més adequat a la realitat que representava. Posteriorment s’hi van sumar nous sindicats, el Sindicat de
Periodistes de Galícia (SXG) i la Unió de Professionals
de la Comunicació de Canàries (UPCC), i el procés va
quedar del tot obert a la incorporació de noves organitzacions de l’Estat.
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Què volíem. Sens dubte la gran preocupació de la
FeSP va ser, i continua sent, la precarietat galopant del
sector de la Comunicació, fins al punt de crear i fer cèlebre l’eslògan que va idear el company Pedro Gómez:
«La meva precarietat és la teva desinformació». Aquest
era i és l’eix vertebrador del marc reivindicatiu amb el
qual va néixer la FeSP, que duia aparellades altres reivindicacions no menys importants i urgents: regular
la professió, forçar la negociació col·lectiva sectorial,
defensar la independència dels mitjans públics, crear estatuts de redacció en els mitjans per fer complir
els codis deontològics del Periodisme, acabar amb les
plantilles encobertes i paral·leles mitjançant col·laboradors i falsos autònoms, impulsar la igualtat real a les
redaccions i en els continguts, acabar amb l’explotació
dels becaris i les becàries, i defensar el dret a la informació de la ciutadania.
Què vam fer. En premsa escrita la FeSP és signant des
de fa una dècada del Conveni Estatal de Premsa Diària, juntament amb CCOO, UGT, ELA del País Basc
i la CIGA de Galícia. En altres sectors encara no s’ha
aconseguit una negociació estatal, tot i que s’ha avançat en la negociació a les empreses. La FeSP ha arribat
a tenir més de 300 delegades i delegats sindicals en
empreses a tot Espanya, una xifra que ara ha disminuït
amb la crisi. Actualment compta amb representació i
negocia convenis a les principals empreses de comunicació del país: Agència Efe, El Mundo, La Razón, El
Periódico de Catalunya, La Vanguardia, Sport, Canal Sur, TV3, IB3, Colpisa, Europa Press, Grup Joly,
Prensa Ibérica, entre altres. Els sindicats FeSP compten en aquests moments amb uns 2.000 afiliats i a les
empreses i als territoris on està present defensa diàriament els drets de les treballadores i els treballadors de
la comunicació a través dels seus representants sindicals i dels seus serveis jurídics.

Sindicalisme periodístic

Trobada informal de delegats de l’SPC a la convenció de
Cadis amb els observadors de sindicats en vies de formació
en altres comunitats autònomes.

En aquest temps -gairebé dues dècades des del nostre naixement- hem promogut eleccions sindicals als
mitjans, hem potenciat estatuts de redacció; hem denunciat i enviat les inspeccions de treball als mitjans
per erradicar una de les grans xacres de la professió,
la de les i els anomenats “falsos autònoms”, freelance
i col·laboradors; també hem treballat a les facultats de
comunicació i hem mantingut reunions amb la conferència de degans de Comunicació i Periodisme per intentar erradicar l’abús de becàries i becaris als mitjans
de comunicació. Hem denunciat els casos en els quals
els estudiants substitueixen el personal de plantilla;
hem lluitat per la implantació i el desenvolupament de
plans d’igualtat per posar fi a la discriminació de les
companyes a les redaccions…
Estatut professional. La FeSP va promoure, juntament amb la resta d’organitzacions integrants del Fòrum d’Organitzacions de Periodistes, un Estatut del
Periodista Professional, que va arribar a ser admès a
tràmit al Congrés dels Diputats, on va ser presentat
l’abril del 2004 pel Grup Parlamentari Esquerra Verda-Esquerra Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que
va assumir la nostra proposta, amb la qual també estava
d’acord en aquells moments el PSOE. Aquell Estatut
pretenia, entre altres coses, regular la professió, definir en definitiva qui ha d’estar acreditat per exercir el
periodisme, també la promoció d’estatuts de redacció
i el compliment per llei dels codis ètics del periodisme.
No obstant això, encara que vam estar a prop d’aconseguir-ho, finalment no va ser possible. La marxa enrere
de la FAPE i la campanya mediàtica dels grans grups de
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6.2
ra de la violència masclista, donar visibilitat a les fonts
femenines, lluitar contra el ciberassetjament… Cal
continuar treballant per aconseguir generar models
igualitaris que permetin fer de la igualtat una qüestió
transversal i prioritària, que propiciï la formació i l’especialització, un ús del llenguatge i de les imatges no
sexista i l’obligació de complir de manera rigorosa la
deontologia periodística.

premsa contra l’Estatut (van arribar a dir que es pretenia «sovietitzar» les redaccions) van fer anar en orris la
proposta, i que el projecte decaigués sense ser debatut
en el ple (però sí que es va arribar a veure en comissió
parlamentària). El Govern socialista de Zapatero va tenir vertigen a l’hora d’enfrontar-se als grans grups de
comunicació. Va ser una oportunitat històrica perduda. Amb aquell projecte va decaure també la proposta
d’una llei de drets laborals per a periodistes que s’havia
tramitat de manera paral·lela i que havia de donar cobertura social a l’exèrcit de periodistes a tant la peça i
freelance, el col·lectiu més desprotegit de la professió i
cada dia més nombrós a força d’ERO.
Mitjans Públics. Des que neix la FeSP, una altra de
les seves reivindicacions destacades sempre ha estat
la defensa dels mitjans públics. Aquests 20 anys hem
estat reclamant una reforma democràtica dels mitjans
de comunicació públics, perquè d’una vegada per sempre estiguin al servei de la ciutadania i no dels governs.
Per a això és necessari establir garanties, carta de servei
públic, finançament estable, independència en la seva
gestió i nomenament de la direcció mitjançant concurs
públic.
Pel dret a la informació. A la FeSP, des de l’inici, vam
tenir present que en defensar els nostres drets defensem també els de la societat, conscients que no hi ha
democràcia sense un bon periodisme independent que
doni a la societat informació veraç, plural i de qualitat.
Aquest dret és una assignatura pendent a Espanya, i
malgrat estar recollit a la Constitució (art. 20), no s’ha
desenvolupat mai mitjançant una llei o un estatut de la
informació. Per aquesta raó, a la FeSP hem elaborat un
projecte de Llei Orgànica del Dret a la Informació de la
Ciutadania (LOGDIC) del qual tenen coneixement els
partits polítics amb representació parlamentària.

En l’àmbit internacional. La FeSP va néixer des d’un
principi amb vocació d’implicar-se en les accions dels
moviments de periodistes a escala mundial, i per això
va decidir integrar-se a la Federació Europea de Periodistes (FEP) i a la Federació Internacional de Periodistes (FIP), on compta amb representació al seu comitè
executiu. Entenem que la lluita per un periodisme
digne per a qui l’exerceix i la defensa d’una informació rigorosa i de qualitat per a la ciutadania no entén de
fronteres i ha de ser una lluita global de tota la professió. Al mateix temps, pertànyer a la FIP i a la FEP dóna
dimensió mundial a la nostra tasca i suport a les nostres
reivindicacions i denúncies en tota mena d’organismes. Això ha servit, entre altres coses, per disposar de
suport internacional en la denúncia d’agressions policials a periodistes, el rebuig a lleis retrògrades, com la
llei mordassa, o a les ingerències polítiques i partidistes en els mitjans públics.
Un lloc per a l’esperança. Vivim temps difícils en els
quals el periodisme s’ha vist novament colpit per la pandèmia de la covid-19, quan encara no s’havia recuperat
de la crisi del 2008. Crisi econòmica, desregulació, rumors tòxics, notícies falses, manipulació i precarietat
representen una amenaça per al sector i per al dret a la
informació. Això ens obligarà a redoblar esforços, una
vegada més, en la nostra lluita de sempre. I ho farem
amb les armes més valuoses de la nostra organització:
les companyes i els companys que estan al capdavant
de les nostres sigles, FeSP, i que dia rere dia, des de les
redaccions dels mitjans públics, els privats i del tercer
sector, treballen al servei d’aquesta professió.

I Convenció de Periodistes a Cadis, l’any 1998, organitzada pel FOP, amb
les primeres propostes de regulació de la professió.

És cert que altres no ho van veure així, cosa que ja vaticinava una guerra sindical de la qual nosaltres vam
estar absents. També va haver-hi qui havia apostat
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Foto Eduard Farinyes

Dardo Gómez
Expresident de l’SPC i exsecretari general de la FeSP

Encara que l’SPC va ser una creació catalana, no és
menys cert que gairebé tots els que vam contribuir al
seu naixement estàvem imbuïts de les experiències
internacionals existents. Jo mateix havia estat afiliat al
Sindicat de Periodistes de Buenos Aires i tots havíem
vist que a la resta d’Europa els i les periodistes s’organitzaven en sindicats propis sense renunciar a la seva
condició de classe.

Per una igualtat real als mitjans. La FeSP ha participat activament en la promoció de la igualtat de dones
i homes a les empreses de comunicació, promovent
plans d’igualtat i visualitzant la importància de portar
aquesta igualtat als continguts periodístics que generem. Des del principi hem fet nostres les reivindicacions del moviment feminista incorporant-les a les
nostres demandes i treballant per fer-les realitat: per la
mateixa feina el mateix salari, posar fi als sostres de vidre i els terres enganxosos, màxim rigor en la cobertu-
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EL FOP I LES CONVENCIONS
ESTATALS DE PERIODISTES
UNA VOCACIÓ DE CREIXEMENT
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per experiències singulars com les d’impulsar primer
un col·legi professional. Per tot això, des del primer
moment vam manifestar el convenciment que el nostre invent necessitava expandir-se per complir amb els
objectius als quals aspiràvem. La necessitat de dur a
terme les nostres idees es va veure confirmada amb
l’aparició d’altres sindicats a la resta de l’Estat.
No obstant això, encara abans de tenir la representació
que ens permetés constituir una federació de sindicats,
vam anar treballant en paral·lel per teixir aliances amb
tots els treballadors de la comunicació. Calia, al mateix
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gislatiu per ser admesa a tràmit i, amb sort, acordada i
aprovada per les Corts.
Llavors es va obrir un període de feina dura per mirar
de sumar voluntats afins al projecte que va culminar
quan la III Convenció, celebrada a Tarragona, el maig
del 2002, va presentar el document de manera pública a tots els partits de l’arc parlamentari espanyol. Els
partits, de manera majoritària, van manifestar el seu
suport a la proposta. Seguidament, el FOP va començar a mantenir trobades privades amb tots els grups
que, amb la sola excepció del Partit Popular, van manifestar la mateixa bona disposició.

La delegació de l’SPC
en aquella convenció
de Cadis, aprofitant
un dels moments de
descans en els debats.

temps, expandir entre ells el convenciment que, a més
de les nostres reivindicacions laborals, era imprescindible garantir el dret a la informació de la ciutadania.
La nostra convivència a les empreses amb companys
representants dels sindicats generalistes i les lluites
compartides més els contactes amb els col·legues de
les associacions professionals van anar esvaint els
ressentiments cap al nostre engendre, que en deien
alguns. D’altra banda, gairebé tots ens vam convèncer
que podíem contribuir a satisfer molt més i millor les
nostres inquietuds si sumàvem les nostres afinitats i
postergàvem les nostres diferències.
Això és fàcil de dir; el que és difícil és tirar-ho endavant
si no es troben interlocutors intel·ligents i generosos,
capaços de posar els interessos comuns en primer
terme. Aquests primers diàlegs van anar avançant i
superant les diferències inicials i també les que avui
perduren; així, el 25 d’abril de 1998 es va celebrar a
la ciutat de Cadis la I Convenció de Periodistes del Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP).
Allà vam concórrer més de 300 periodistes i altres
treballadors i treballadores de la comunicació afiliats a
la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya
(FAPE), d’UGT, CCOO, SPC, Col·legi de Periodistes
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de Catalunya i la Unió de Treballadors de la Comunicació del País Basc (ELA-STV). També hi eren els
col·legues que constituirien al gener de l’any següent
el Sindicat de Periodistes de Madrid (SPM). Va actuar
com a amfitrió i motor organitzatiu l’Associació de la
Premsa de Cadis. Mai abans s’havia conegut a Espanya
una coincidència com aquella entre les organitzacions
de la nostra professió.
Allà per primera vegada i de manera orgànica es va
coincidir en la necessitat de regular la professió. Després d’un debat intens i raonat, la convenció va resoldre ordenar al FOP el desenvolupament d’un projecte
d’estatut de la professió i de la seva regulació laboral.
De Cadis a Valladolid i Tarragona
Després de dos anys de feina i nombroses consultes
entre totes les organitzacions i les nostres bases socials, es va complir aquell mandat, i el maig del 2000 la
II Convenció de Periodistes, a Valladolid, va debatre
l’esborrany presentat per la comissió redactora. Després del debat i de les esmenes que s’hi van incorporar,
va ser aprovat. Així quedava formulat el primer Estatut
del Periodista Professional (EPP), que es presentava
com a base de partida per a la regulació legislativa de
la professió periodística. Evidentment, havia de ser
presentada per algun partit polític com a projecte le-
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També a la cita de Tarragona es va debatre i es va aprovar l’esborrany del projecte d’una llei de drets laborals
dels periodistes, ja que l’estatut que també proposava
el FOP no podia assumir les necessitats dels treballadors de la comunicació que s’havien detectat. La III
Convenció de Tarragona havia constatat que les condicions laborals dels periodistes s’havien deteriorat de
manera greu a conseqüència de les tendències desreguladores del mercat. Això havia permès l’ús abusiu
dels contractes en pràctiques i d’aprenentatge, la qual
cosa, sumada a una reconversió salvatge a través de les
noves tecnologies, anava degradant els treballadors.
Tot això repercutia directament en la seva independència professional.
Aquesta independència, es deia, era necessària per
«garantir la qualitat informativa i com a contrapès al
poder dels grans grups de comunicació, cada vegada més concentrats. Difícilment es pot pensar en un
exercici independent del periodisme quan no es disposa d’uns mínims drets i d’estabilitat laboral».
Una traïció anunciada
Finalment, el FOP va aconseguir la bona disposició
del Grup Parlamentari d’Esquerra Verda-Esquerra
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que va fer seu
el document i el va convertir en el projecte que el 5
d’abril del 2004 presentaven la diputada Isaura Navarro i el portaveu d’aquest grup, Joan Herrera. El 23 de
novembre d’aquell mateix any va ser admès a tràmit al
Congrés de Diputats el projecte de Llei d’Estatut del
Periodista Professional (EPP). Era la tercera temptativa legislativa d’un projecte d’aquesta mena i el text va
obtenir el suport de tots els grups parlamentaris amb
la sola excepció del Partit Popular, amb el resultat de
175 vots a favor, 134 en contra i una abstenció.
No obstant això, tot feia presagiar que hi havia intensos debats perquè fos aprovat a la Comissió Constitucional, ja que el ponent del PSOE, Ramón Jáuregui, havia avançat que la seva formació entenia que
el projecte, l’entrada a tràmit del qual havia aprovat,
calia «capgirar-lo com un mitjó». Tant de bo hagués
estat així…
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Fins a ser admès a tràmit pel Congrés dels Diputats, el
projecte havia comptat amb el consens més gran de les
organitzacions dels professionals de la comunicació.
Aquella mateixa tarda, per raons que encara ha d’explicar, la FAPE va trencar aquell consens; va marxar del
FOP i va anunciar que presentaria un projecte d’estatut
propi. Va ser el pretext perfecte, brindat al Govern de
José Luis Rodríguez Zapatero, perquè aquest renegués
de la seva promesa personal d’aprovar l’Estatut. A partir d’allà, el projecte va entrar en fase d’hibernació en la
comissió presidida pel seu partit.
El 5 d’octubre del 2005 la comissió va obrir una ronda de compareixences en la qual 44 experts, convocats
per cada grup, van donar la seva opinió sobre el text
que havia arribat a la Cambra Baixa. Un tràmit sense
entusiasme al qual va seguir un període de presentació
d’esmenes que no es van concretar mai i que va ser alimentat amb successives pròrrogues que van portar al
final del període legislatiu, el 2008, i a la consegüent
caiguda del projecte.
Diversos analistes coincideixen a assenyalar que l’AEDE –llavors la patronal de la premsa espanyola– va sotmetre tant la FAPE com el PSOE a una forta pressió
que cap dels dos va tenir capacitat de resistir. En aquell
mateix període legislatiu va entrar al Congrés el projecte de Llei de Drets Laborals dels Periodistes, també impulsat pel FOP. La seva tramitació va ser rebutjada per
considerar-se que l’EPP que estava en tràmit ja satisfeia
les nostres demandes. A més de fals, va ser un escarni
que els i les periodistes no ens mereixíem.
També Gijón i Lugo i fins avui
Van transcórrer quatre anys en què el Congrés dels
Diputats va cedir a la covardia i va decidir que el seu
compromís era amb els empresaris de la comunicació i
no amb els informadors ni amb la defensa d’un precepte constitucional com el dret a la informació de la ciutadania. Mentrestant, el FOP, encara que entreveient
com seria el final, va convocar dues noves convencions
per debatre, estudiar i fer visible l’estat de la professió i
exercir pressió sobre els legisladors.
Els 4, 5 i 6 de novembre del 2005 es va celebrar a
Gijón la IV Convenció de Periodistes sota el lema La
informació, al servei de la ciutadania. Era la primera
convenció del FOP sense presència de la FAPE. Precisament, la primera ponència de les quatre debatudes va
ser la titulada Volem de debò un Estatut? D’un procés
d’unitat a un resultat de divisió. La professió periodística en els escenaris parlamentaris autònoms.
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Dos anys després, quan ja les esperances de regulació legal de la professió eren gairebé inexistents, es
va convocar la V Convenció de Periodistes, que es
va reunir a Lugo els dies 4, 5 i 6 de maig del 2007.
Aquesta vegada el lema va ser Vells i nous mitjans: la
necessària mediació del periodista. En l’ànim de la
sala va sobrevolar de manera constant l’incompliment
del compromís del president del Govern i del seu
partit d’impulsar una llei destinada a garantir el dret
a la informació de la ciutadania i establir els drets i
deures dels informadors.

Una de les intervencions en la I Convenció de
Periodistes d’Espanya, celebrada a Càdis, el 1998.

Es va reiterar la necessitat d’un Consell Estatal d’Informació, que era atacat des dels grans mitjans. Es
destacava que la proposta passava «per una autoritat
independent en la qual estiguin representats els periodistes, les associacions empresarials i la societat a través dels sindicats i les associacions d’usuaris de la comunicació i els consumidors. La composició d’aquest
consell i la seva incardinació dins del dret estatal i autonòmic pot ser discutible, però no hauria de ser-ho
la necessitat de promoure el dret del públic a la informació, la responsabilitat ètica de periodistes i editors,
exigida per un òrgan independent, i l’acreditació professional també a càrrec d’un organisme independent.
Els legisladors, sigui quin sigui el text últim que adoptin, no haurien de deixar de banda aquests principis
generals».
A més, als debats es va recollir que «una de les qüestions importants que sorgiran a partir de l’aprovació
d’un Estatut del Periodista a l’Estat espanyol serà la
seva implementació dins de les autonomies que l’integren i fins i tot la possibilitat del seu perfeccionament
o inclusió de millores en els àmbits autonòmics. De la
mateixa manera, hem d’observar amb interès alguns
dels processos autonòmics que s’estan donant».
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La FeSP va aportar a aquesta convenció la ponència
Elements que atempten contra la mediació del periodisme en la qual desenvolupava de manera precisa les
circumstàncies que llavors i avui continuen atemptant contra el dret ciutadà a saber. Es va denunciar
davant l’opinió pública espanyola que «gran part de
la informació difosa pels mitjans del nostre país no
compleix amb els principis bàsics de veracitat contrastada, ni de la pluralitat social, cultural i política
que és exigible». També s’assenyalava que «l’absència de censura prèvia, la plena vigència de la llibertat de premsa, tant com la pluralitat de mitjans són
insuficients per a la defensa del dret a la informació
si els informadors no disposem de la independència
professional que ens permeti vetllar per aquest dret».
I que «el dret a la informació és vulnerat de manera contínua a causa de la manca d’una regulació que
l’eviti. Les normes legals són vàlides per protegir
els drets de l’empresa periodística, però inútils per
portar-les a complir amb el seu necessari compromís
social».
En aquella que és, fins ara, l’última convenció celebrada, acabàvem exigint als legisladors espanyols:
«...assumeixin la seva responsabilitat com a legítims
representants de la ciutadania i dotin el país d’un Estatut del Periodista Professional i de mesures reguladores de la contractació laboral dels informadors».
Continuem esperant que ho facin. El FOP ja va actualitzar aquelles demandes mitjançant l’elaboració
d’un nou projecte de regulació, ja que aquell primer
EPP havia estat superat per la realitat.
El 12 d’abril del 2010 les organitzacions del FOP
van donar per culminat el seu nou projecte de Llei
Orgànica de Garanties del Dret a la Informació de la
Ciutadania que, al llarg de tot aquell any, va ser presentat en diferents actes celebrats a Madrid, Barcelona, Santiago de Compostel·la i Sevilla; a més de posar-lo en mans de tots els partits de l’arc parlamentari
espanyol. I continuem treballant, perquè les nostres
demandes continuen esperant respostes. En aquest
marc, el FOP continua sent necessari com a òrgan de
coordinació i únic interlocutor comú de la professió
davant els poders públics i com a dinamitzador d’una
informació de qualitat, més lliure i de servei públic.
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LA REIVINDICACIÓ DE LA
REGULACIÓ DEL DRET A LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Dardo Gómez
Expresident de l’SPC i exsecretari general de la FeSP

Entre les finalitats que el nostre sindicat manifesta en
els seus estatuts figura en primer lloc «la defensa del
dret a la informació, reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans de Nacions Unides i en la
Constitució Espanyola».
Més d’un quart de segle després, em continua semblant d’una gran lucidesa que els fundadors del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) entenguessin
que aquest objectiu havia de ser el primer a ser enumerat. Hauria estat difícil justificar diverses de les nostres
reclamacions laborals, econòmiques i professionals
com a distintives de la nostra feina sense haver deixat
clar que l’exercici d’informar de manera professional
genera una relació laboral diferenciada. Precisament
perquè inclou una funció social: la de contribuir a satisfer l’exercici d’un dret fonamental de les persones.
El Fòrum de les Cultures Monterrey (2007) va incloure en la seva Carta de Drets Humans Emergents, en el
títol relatiu a la ‘Democràcia plural’:
«7. El dret a la informació, que tutela el dret de
tota persona i dels pobles en què s›integren a rebre
informació veraç i contrastada per part dels mitjans de
comunicació i de les autoritats públiques.
8. El dret a la comunicació, que reconeix el dret de tota
persona i dels pobles en què s’integren a comunicar-se
amb els seus semblants per qualsevol mitjà de la seva
elecció. A aquest efecte, tota persona té dret a l’accés i
a l’ús de les tecnologies d’informació i comunicació, en
particular d’internet.»

Seán McBride, autor de l’informe
Un sol món, veus múltiples,
encarregat per la Unesco, és una
figura essencial en la lluita pel dret
a la informació de la ciutadania.

Aquests principis l’SPC ja els havia fet seus i pocs mesos abans de la nostra fundació estaven, també, en el
Codi Europeu de Deontologia del Periodisme que va
aprovar per unanimitat l’Assemblea Parlamentària del
Consell d’Europa (CE) el 1993. Aquest document és
l’únic codi deontològic, dels centenars que hi ha arreu
del món, que es refereix al periodisme i no als periodistes. Per aquesta raó, constitueix un document fonamental per a la interpretació del valor de la informació
per a la ciutadania als països democràtics.
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El punt del citat document afirma que «la informació
constitueix un dret fonamental reconegut com a tal pel
Conveni europeu dels drets humans i les constitucions
democràtiques, el subjecte o el titular de les quals són
els ciutadans, als quals correspon el dret d’exigir que
la informació que es dona des del periodisme es realitzi amb veracitat en les notícies i honestedat en les
opinions sense ingerències externes, tant dels poders
públics com dels sectors privats». Resulta poc explicable que aquest codi no sigui tingut com a bàsic per a
la interpretació del paper dels informadors i que, fins
i tot, molts docents del periodisme l’ignorin, i que hi
hagi qui culmini els seus estudis de comunicació sense
conèixer-lo.
La informació és propietat de la ciutadania
Aquest codi, quan fixa que és la ciutadania el subjecte o
titular de què s’informa i que per aquesta raó és qui té
el dret d’exigir que se l’informi amb veracitat en les notícies i honestedat en les opinions, està plantejant que
tota la informació periodística és pública i que en la seva
elaboració no pot haver-hi ingerències dels poders públics ni dels sectors privats. És una definició que marca
el que han de ser els mitjans de propietat de l’Administració, però també que els privats o comercials tenen
una funció social a complir, i que la seva informació no
pot ser una mercaderia qualsevol que puguin alienar al
seu arbitri.
Aquesta no és una deducció pròpia; està expressada
amb tota claredat en aquest mateix document del CE,
en el seu punt 15: «Ni els editors o propietaris ni els
periodistes han de considerar-se amos de la informació. Des de l’empresa informativa, la informació no ha
de ser tractada com una mercaderia sinó com un dret
fonamental dels ciutadans. En conseqüència, ni la qualitat de les informacions o opinions ni el seu sentit han
d’estar mediatitzats per les exigències d’augmentar el
nombre de lectors o d’audiència o en funció de l’augment dels ingressos per publicitat».
Interpretar i aprofundir
L’SPC i, posteriorment, la resta de sindicats de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) van saber
interpretar i aprofundir en aquests enunciats que es
van formular per al que seria i ja és la comunicació del
nou segle. Això posa el dret a la informació com a pedra
fonamental per analitzar i consagrar quines han de ser
les característiques de la relació entre periodistes, comunicadors, mitjans de comunicació i societat. Llibertats com la de premsa o d’expressió, la independència
o el secret professional, entre altres béns apreciats del
periodisme, formen part de la mirada àmplia, plural i
transversal del dret a la informació.
L’aprofundiment en aquests principis va portar l’SPC a
formular l’obligació de l’Estat a garantir a la ciutadania
l’exercici d’aquests drets. Els tribunals de drets humans
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ja havien establert que el fet de no poder exercir un dret
fonamental, per la raó que fos, suposava la seva violació. Per garantir un dret que, fins a aquest moment i per
definició, està sent violentat, necessàriament cal regular-lo amb la finalitat de superar les traves que l’estan
bloquejant. Aquesta regulació, igualment de manera
necessària, ha de ser determinada per un codi legal que
en marqui les pautes.
Una regulació legal necessària
Pretendre una regulació aliena a les lleis seria sumar-se,
una vegada més, a les declamacions i altres brindis al
sol que afalaguen les orelles de les empreses de mitjans
i d’alguns col·legues professionalistes que, sense adonar-se’n, pretenen continuar confiant la cura d’aquest
dret a les propietats dels mitjans o grups de comunicació. Suposar que sense normatives legals es pot garantir l’exercici d’alguna llibertat o dret seria pretendre la
destrucció de tota l’estructura legal de la nostra civilització. Precisament, cada dia parlem més de lleis insuficients o de la necessitat de normatives que afinin més en
la garantia dels nostres drets.

com una forma de censura indirecta».
Més pròxim a la nostra vida; així també ho ha entès el
Parlament de Catalunya en la redacció de l’Article 52
de l’Estatut de Catalunya, en el qual marca aquesta obligació: «Correspon als poders públics de promoure les
condicions per garantir el dret a la informació i a rebre
dels mitjans de comunicació una informació veraç i uns
continguts que respectin la dignitat de les persones i el
pluralisme polític, social, cultural i religiós. En el cas
dels mitjans de comunicació de titularitat pública la informació també ha de ser neutral». Però encara estem
pendents que els nostres legisladors sentin l’obligació
o adquireixin el coratge ciutadà per desafiar el poder
mediàtic i complir amb aquest mandat estatutari.

Manuel Núñez Encabo és el promotor del Codi
Europeu de Deontologia del Periodisme, aprovat
el 1980 per unanimitat pel Consell d’Europa.

Les nostres exigències poden ser noves en la seva formulació o abastar nous espais, però en la seva essència
són només la continuïtat, normalitzada i emparada per
les lleis i resolucions internacionals, de la necessitat
d’avançar cap a estàndards superiors de la humanitat. Tot i que molts encara pretenen desconèixer-ho,
aquesta reivindicació de l’SPC i de la FeSP compta amb
sòlids avals d’organitzacions internacionals de solvència respectada.
Fixar aquests criteris és obligació dels estats, ja que
aquests no poden limitar-se a incloure en les seves
constitucions suposades obligacions que, en la pràctica, es converteixen en meres declamacions. Tampoc
poden suposar que han complert la seva comesa si, en
el millor dels casos, no exerceixen la censura o no silencien legalment la llibertat d’expressió.
L’obligació positiva de l’Estat
Tant la Cort Interamericana de Drets Humans (CIDH)
com el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)
han entès que els estats tenen un rol fonamental i que
són clau com a garants de la pluralitat de veus i de
l’equilibri informatiu; i així ho han definit en sengles
resolucions: «En concordança amb el dret a la pluralitat
de mitjans o informativa, la Cort recorda les obligacions
positives dels estats que es desprenen d’aquest dret
i que altres tribunals internacionals ja han determinat
amb precisió» (Granier vs. Veneçuela).
Per la seva part, el TEDH ha assenyalat que «a més d’un
deure negatiu de no interferència, l’Estat té una obligació positiva de comptar amb un marc administratiu i legislatiu adequat per garantir el pluralisme i la diversitat»
(Centre Europa 7 S.R.L. i Di Stefano vs. Itàlia - 2012).
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Aquest concepte d’«obligació positiva» és bàsic en la
nova interpretació derivada de la necessitat dels estats
de garantir l’exercici dels drets humans i, en els casos
referenciats, assenyala que els estats tenen l’obligació
de legislar i de facilitar que la ciutadania pugui disposar
de mitjans propis per fer sentir les seves veus diverses.
Pretendre que els estats han complert amb la seva obligació pel mer fet de no censurar o de no interferir en la
independència dels periodistes és insuficient.
Recordem que el CE marca de manera específica que
la informació ha d’estar lliure d’«ingerències externes,
tant dels poders públics com dels sectors privats». Algunes legislacions avançades ja ho reflecteixen; com
la llei uruguaiana de regulació dels serveis de comunicació audiovisuals (2014) que assenyala que «la
potestat de l’Estat de regular els serveis de comunicació audiovisual s’ha d’entendre en el marc de la seva
obligació de garantir, protegir i promoure el dret a la
llibertat d’expressió en condicions d’igualtat i sense
discriminació, així com el dret de la societat a conèixer
tota mena d’informacions i idees. L’exercici de les facultats de l’Estat enfront dels mitjans de comunicació
ha de fer possible el més ampli, lliure i independent
exercici de la llibertat d’expressió i mai serà utilitzat
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Tot va començar amb Sean MacBride
L’SPC ha estat dels primers a exposar al nostre entorn
la necessitat inqüestionable de garantir l’exercici ciutadà del dret a la informació i comunicació. Encara que
això no s’hauria produït si els fundadors del nostre sindicat no haguessin comptat amb l’antecedent de l’Informe MacBride (Un sol món, veus múltiples - 1980)
que va plantejar la necessitat del Nou Ordre Mundial de
la Informació i Comunicació (NOMIC).
Aquest informe sol·licitat per la UNESCO i que va desfermar les ires de Ronald Reagan, Margaret Thatcher i
José Luis Cebrián –secundat per la premsa espanyola i
catalana del moment–, entre altres necis notables, propugnava el dret de tothom a accedir a les noves tecnologies i a emetre tota mena d’informació. Igualment, instava a erradicar els efectes negatius que produeixen els
monopolis de la comunicació i a eliminar les barreres,
internes i externes, que impedeixen la lliure circulació
i la difusió equilibrada de la informació; de manera que
tots els pobles del món –respectant les seves respectives identitats– poguessin participar en els fluxos d’informació internacionals.
Aquest va ser el primer estudi seriós sobre la importància de la informació i la comunicació que va sostenir que
la democratització de totes dues era essencial per a la
consolidació dels drets humans. Amb gran visió, aquest
informe assenyalava que la concentració del poder d’informar provocaria el desenvolupament de noves formes
de control que portarien a la desaparició dels poders
democràtics a les nostres societats.
La informació, va assenyalar l’equip de Sean MacBride, és un recurs d’extrema importància que està íntimament lligat a la comunicació, la tecnologia, la
cultura, l’economia, i que és determinant per al desenvolupament de les llibertats individuals i col·lectives.
Més de 50 anys després, l’Informe MacBride ha adquirit la qualitat de profètic, perquè aquesta és la realitat
tremenda contra la qual lluitem els qui reivindiquem
en aquest punt del segle XXI el dret universal a la informació i la comunicació.
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L’OBERTURA A LA
SOCIETAT I ELS
FÒRUMS SOCIALS
Pedro Gómez
Secretari d’Acció Social (2001-2009) i membre de la
Junta Executiva de la FeSP en representació de l’SPC

Els primers anys de vida del Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) van estar marcats per una important i
cabdal tasca bàsicament sindical i organitzativa.
Tot i que el seu doble vessant laboral i professional
era clar des de la seva fundació, les urgències per la
precarietat al sector i la manca d’organització sindical
i laboral van ser prioritàries en els primers moments,
com no podia ser d’una altra manera.En el vessant
professional era molt important aconseguir estendre
el concepte de dret a la informació, després de molts
anys en què la feina per recuperar en plenitud la llibertat de premsa i la llibertat d’expressió va ser la principal lluita social pel que fa a la comunicació.
Sense estendre’m en el tema, ja que es tracta en altres articles, el dret a la informació com a dret ciutadà
fonamental ens col·loca els professionals de la informació en un paper secundari, com a facilitadors, molt
importants, però ni únics ni indispensables. I a més
ens obliga a prendre part activa en, i aquesta sí que és
indispensable, la lluita pel rigor i la veracitat de la informació.
Això, que sembla tant de sentit comú, no era una tasca
tan fàcil d’entomar quan s’iniciava aquest segle XXI.
Ens trobàvem amb una professió amb una baixa consciència obrera derivada d’èpoques benestants que cada
vegada quedaven més lluny, tot i que encara no havia
arribat la gran crisi del 2008; hi havia una preocupant
confusió entre independència i individualisme que no
facilitava l’organització, i a més la irrupció d’internet
que creava un nou paradigma de la comunicació en el
nostre sector que encara avui dia no acaben d’entendre les empreses i provoca un gran rebuig entre molts
i moltes companyes.
Tot i aquest panorama o, més ben dit, per afrontar
aquesta realitat, alguns companys de l’SPC estàvem
convençuts que la sortida era precisament obrir-nos
a la ciutadania. Explicar la importància creixent que
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per a la societat i les democràcies del segle XXI té un
dret emergent com és el dret a la informació, i explicar
com la precarietat i les lluites dels professionals de la
comunicació mereixen el suport de la ciutadania per
al bé dels uns i dels altres. Que la millor acció sindical
era l’acció social i que la campanya d’afiliació més gran
s’havia de fer fora del nostre sector.
Per assumir aquest repte hi havia dues premisses: la
primera, no demanis solidaritat amb les teves lluites
si no estàs disposat a oferir-la a altres lluites socials;
la segona, havíem de començar a donar-nos a conèixer i explicar-nos en contextos organitzats que fossin
receptius a la nostra problemàtica i que ja haguessin
reflexionat sobre els reptes del segle XXI.
«No a la guerra»
Malauradament, quan estàvem fent aquesta reflexió,
el destí va posar en el time line històric de l’SPC els
atemptats de l’11 de setembre i les protestes globals
del No a la guerra. Convençuts i conscients que era la
nostra obligació com a organització, ens vam integrar
inicialment en la Plataforma Aturem la Guerra per
després involucrar-nos amb més dedicació a la Plataforma Cultura i Espectacles Contra la Guerra on, per
sintonies professionals i fins i tot per similituds de les
lluites, crèiem que podíem aportar més i millor.
Una de les principals accions juntament amb aquest
col·lectiu vas ser l’organització del Concert Aturem la
Guerra (30 de març del 2003). Una gran experiència
per compartir forces en lluites comunes que va quedar
àmpliament recollida i documentada en el Fil Directe
núm. 31, la publicació en paper de l’SPC.
Aquell mateix any 2003 una petita delegació de l’SPC
va anar al Fòrum Social Europeu que es va celebrar a
París entre el 12 i el 15 de novembre. Era un context
ideal per aprendre i créixer en el sentit que volíem. Un
fòrum on es compartien les experiències tant de les
lluites i les reivindicacions tradicionals, com podien
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La Universitat de
Barcelona (UB) va
acollir el gener de 2008
els debats del Fòrum
Social Català.

ser les dels sindicats d’arreu d’Europa, com les formes
més noves d’organització i mobilització horitzontal.
Allà podíem trobar prou exemples pràctics de mobilitzacions populars i, a la vegada, grans debats teòrics
dels més interessants analistes del continent.
Va ser una experiència d’allò més enriquidora. Vam
assistir a diverses taules de treball i conferències sobre
sindicalisme, feminisme i comunicació, on vam poder
aprendre, fer contactes i també compartir les nostres
experiències. Cal destacar una reunió que va convocar
qui va ser un gran amic de l’SPC fins a la seva mort,
José Vidal-Beneyto. A la seu de Le Monde Diplomatique, a París, rebuts per Ignacio Ramonet, ens vam trobar amb alguns dels editors dels més destacats mitjans
alternatius europeus.
Arran d’aquella experiència, dels contactes fets i d’allò
que ens vam emportar van sortir línies de treball per als
anys següents. Per exemple, vam intensificar la nostra
relació amb els mitjans comunitaris incorporant plenament les seves reivindicacions i fent-ne una de les
nostres principals línies d’actuació.
També es va continuar avançant, amb més contingut,
en les trobades amb diferents organitzacions i col·lectius vinculats a l’educació en comunicació. Aquestes
trobades van desembocar a finals de gener del 2004
en el Manifest per l’educació en comunicació promogut per la revista digital Aulamedia juntament amb
l’organització de professionals de l’educació i la comunicació Mitjans, l’SPC, el col·lectiu d’educadors
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i periodistes Teleduca i la Unió Sindical de Treballadors de l’Educació de Catalunya (USTEC-STEs).
Es tractava de conscienciar tant els estaments públics
com els mitjans de comunicació de la necessitat de facilitar que els sectors més joves de la societat tinguin
els coneixements necessaris per incorporar-se a la societat de la informació amb la capacitat crítica i d’anàlisi suficient perquè no es converteixin en un subjecte
passiu i manipulable de la informació. Molt poc s’ha
avançat des de llavors i segueix sent una assignatura
pendent, mai més ben dit.
L’objectiu d’estendre el discurs de l’SPC entre organitzacions i col·lectius socials i empatitzar mútuament
s’anava materialitzant. Van ser uns bons inicis i quedava clar que era una tasca que havia de ser una línia de
treball contínua a la nostra organització.
Ens quedava un repte: apropar el sindicat a la ciutadania de manera directa. Que a peu de carrer la gent ens
conegués i veiés la realitat de la nostra professió.
Cinema i periodisme
Així va sorgir la idea de realitzar el Cicle de Cinema i
Periodisme. Amb això preteníem acostar els debats de
la professió i la informació al públic en general d’una
manera atractiva i lúdica, amb l’objectiu de transmetre que aquests temàtiques no pertanyen únicament
als professionals de la informació, sinó que és la ciutadania la que ha d’exigir el seu dret a la informació i
implicar-se en el seu desenvolupament.
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la comunicació de l’esdeveniment. Una vegada més es
va confirmar com una gran oportunitat per empatitzar
amb altres lluites socials i compartir el debat i la conscienciació sobre la importància del dret a la informació
i la comunicació.

Portada de ‘Fil Directe’, llavors la revista
de l’SPC, en la qual es fa ressò del festival
contra la guerra de l’Iraq, el 2003, organitzat
per la Plataforma Cultura i Espectacles
contra la guerra, en què participava l’SPC.

Per aquesta raó, vam optar per fer-ho en un lloc tan
proper a la gent com era l’auditori de l’FNAC-L’Illa
Diagonal, en dues tandes, la primera al juliol i la segona entre octubre i novembre del 2006. Cada jornada
consistia en la projecció d’una pel·lícula, després hi
havia una posterior taula rodona a la qual es convidava
algun expert en el tema que s’hi tractava. Es van poder
veure pel·lícules com ara, Bona nit i bona sort (George
Clooney, 2005), Tots els homes del president (Alan J.
Pakula, 1976), Salvador (Oliver Stone, 1986), Sota
el foc (Roger Spottiswoode, 1983) o Reed, México insurgente (Paul Leduc, 1973), entre d’altres. Cal destacar la jornada del 31 d’octubre on es va projectar La
Verdad sobre el caso Savolta (Antonio Drove, 1979) i
vam poder comptar amb Eduardo Mendoza, autor del
llibre adaptat, que va conversar amb Enric Bastardes,
aleshores secretari general de la FeSP.
Després d’això, va tornar a ser el torn dels fòrums
socials. Després de la nostra experiència a l’FSE de
París, els contactes amb organitzacions i col·lectius
relacionats amb l’altermundisme eren freqüents. Va
ser de manera natural que ens vam trobar del tot immersos durant el 2007 en l’organització del I Fòrum
Social Català, que es va realitzar a Barcelona del 25 al
27 de gener del 2008. A més de participar activament
en tot el procés horitzontal de reflexió del model de
fòrum, vam assumir juntament amb altres companyes

SPC

LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
ALS INICIS DEL SEGLE XXI

La primera dècada del segle XXI va ser un moment
cabdal i de feina intensa en l’obertura a la societat per
part de la nostra organització. Es va haver de trencar
alguna reticència interna pel que fa a la importància
d’aquesta tasca i molts prejudicis socials, ja que la denominació «sindicat de periodistes» no ens ajudava davant d’alguns col·lectius. Era un moment de descrèdit
del sindicalisme tradicional i al mateix temps la crisi de
credibilitat dels mitjans de comunicació era creixent
i cada cop més accentuada. Precisament en aquesta
qüestió calia fer molta pedagogia, ja que existia (i encara existeix) una excessiva responsabilització als i les
professionals de les línies editorials dels seus mitjans
i s’ignorava la gran indefensió en la qual estaven (i estan) per l’enorme precarietat laboral i professional en
què treballàvem (i encara treballem).
Tot i la gran feina que s’ha fet tots aquests anys en
l’obertura de les nostres lluites a la societat, avui dia
és una tasca encara més primordial per als sindicats de
periodistes. En els anys vinents, la majoria dels avenços que es puguin aconseguir en el desenvolupament
del dret a la informació i la comunicació i en la situació
laboral i professional dels periodistes no es guanyaran
des de lluites exclusivament corporativistes. El suport
i la cerca d’aliats en la societat civil amb l’objectiu de
propiciar canvis legislatius és essencial per assolir
èxits en les nostres lluites i reivindicacions. A més estem en un moment històric en què algunes de les nostres reivindicacions han esdevingut impostergables
per assolir canvis socials i democràtics necessaris per
a la nostra societat, aquí i arreu del món.
Avui més que mai la nostra tasca sindical i professional
s’ha de compaginar, sense debats estèrils, sobre jerarquies, amb una feina transversal d’activisme social i
lobby de pressió polític. Un altre món no serà possible
sense una altra comunicació.

FSE París 12-15 noviembre 2003:
Manifest per la educació en comunicació
2004
I Cicle Cinema i Periodisme juliol de 2006
// II Cicle Cinema i Periodisme octubrenoviembre de 2006
I Forum Social Català del 25 al 27 de gener
de 2008
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Foto Àlex Garcia (La Vanguardia)

Manifestació a
Barcelona el 29 de
març del 2012 en
contra de la reforma
laboral aprovada pel
Govern del Partit
Popular.

Fabián Nevado
Assessor Laboral de l’SPC (1998-2020)

A primera vista els titulars no sempre encaixen amb els
continguts del text perquè el que intenten és resumir o
definir conceptualment l’ítem que dóna inici al text. És
evident que la negociació col·lectiva no ha variat gaire
al llarg dels anys, perquè la seva finalitat, la seva gènesi,
ha estat, més o menys, sempre molt similar: arribar a
acords en les diferents negociacions laborals que s’han
plantejat a les empreses, bé per part de les representacions socials, bé per part de les companyies.
Si la negociació col·lectiva s’ha modificat amb el canvi
de segle, potser ha estat en les maneres d’abordar-la,
però no pel que fa a l’estat negociador ni en la persecució de les seves finalitats. L’evolució que ha tingut la
societat, focalitzant-la en les relacions laborals, ha anat
de bracet amb els nous temps. A més evolució social,
menys intransigència reivindicativa i laboral.
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Els sindicats coneixen bé els processos negociadors
i tots han entès que l’enfrontament per l’enfrontament no conduïa enlloc. I això que tenien al seu costat, forçant la maquinària per a arribar a acords, les
respectives autoritats laborals. Sobretot la Inspecció
de Treball, que exercia un paper mediador molt important perquè entenia que els conflictes que s’encallaven, on les posicions de les parts es cronificaven,
podien suposar una pèrdua considerable de llocs de
treball.
I a més d’aquesta percepció, la Inspecció de Treball
també tenia, en certa manera, no sols l’autoritat, sinó
també el poder per autoritzar els procediments d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO). Un expedient amb acord era, a priori, un salconduit que les
parts respectarien en tota la seva integritat.
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ritzat, com ara ho està el britànic amb els atacs de la
senyora Margaret Thatcher.

Un argument fal·laç, però basat en una lògica enganyosa, que ha penetrat en els treballadors que han perdut
el gairebé únic increment real de salari per mitjà de la
generació d’antiguitat mitjançant triennis o quinquennis. Perquè la crisi que va començar a sentir-se amb
força a la fi del 2008 no sols va reduir l’ocupació, sinó
que també ho va fer amb els salaris, de manera molt
considerable en la majoria dels mitjans de comunicació, tant privats com públics. Però amb una virulència
més gran a la premsa en paper.

El canvi de segle XX al XXI va propiciar, si més no,
una manera diferent d’abordar la negociació col·lectiva. Però no pel simple fet del canvi de segle, sinó per
l’evolució social que havia tingut la classe treballadora,
que mantenia i manté encara la seva definició pel sol
fet de treballar per a un tercer, encara que la seva identitat de classe es vagi diluint.
Amb l’entrada al segle XXI, la poca ideologia i el poc
sentiment de classe que hi pogués haver es van anar
deteriorant amb el pas del temps. Tenir interioritzat
que s’era classe treballadora va anar perdent identitat
i el capitalisme se’n va cuidar prou d’anar canviant
aquests conceptes per treure càrrega ideològica a la
negociació i a la lluita sindical.

Redacció d’El Periódico de
Catalunya a la dècada dels
noranta del segle passat.

Foto Álbaro Monge

Si la documentació dels ERO no era gaire rigorosa i
no s’ajustava al que establia la norma, la Inspecció era
el primer guardià que requeria que tot el procediment
s’ajustés a la legalitat vigent. Aquesta exquisidesa procedimental de la Inspecció de Treball va saltar pels
aires amb la Reforma laboral que va aprovar el Partit
Popular (PP) el febrer del 2012 amb el suport de l’extinta CiU. El senyor Artur Mas manava llavors.
Els sindicats, els majoritaris, estaven en sintonia amb
la Inspecció de Treball, i eren coneixedors que el que
era millor, el que menys mal podia causar en l’ocupació, era l’acord si es donaven les condicions per assolir-lo. I en la majoria dels casos es donaven perquè les
parts flexibilitzaven les seves posicions amb la intenció d’aconseguir-lo.
Entenien, i per això sempre recorrien al mateix argument, que el que era millor era salvar els mobles. El
significat de salvar els mobles no era cap altre que el
de minimitzar l’impacte d’acomiadaments i de condicions laborals a les empreses. I així ho feien.
Molt s’ha criticat els sindicats des de tots els àmbits, i
algunes de les crítiques s’han fet amb molta raó. Però
si els sindicats no s’haguessin mantingut ferms, el
mercat laboral espanyol estaria totalment desregula-
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Redacció del Diari de Tarragona, un dels
diaris amb conveni propi negociat pel
comitè d’empresa i els sindicats.

Amb els conceptes polítics i sindicals flexibilitzats fins
a límits insospitats, parlar de classe treballadora i de
força de treball era una antigalla marxista i socialista
que ja no venia a tomb en els nous temps que es vivien i es viuen. Per això es van obstinar a anar canviant
«treballador» per «empleat». I «lluita de classe» per
«empleats descontents». Amb el canvi d’aquestes denominacions es carregaven en un tres i no res la ideologia de classe que per la seva pròpia gènesi sempre
era antagònica. Ja no calia apel·lar a la lluita de classe,
només es parlava de diferències de criteri entre empleats i empresaris, enterrant així gairebé definitivament
la força de treball productiva i el capitalisme que es beneficiava d’aquesta força laboral.

Per tenir una referència molt aproximada de dom
era aquesta realitat només cal un exemple concret: si
abans de la crisi del 2008 una pàgina imparella en un
diari de tirada a tot l’Estat espanyol tenia un preu d’entre els 25.000 i els 30.000 €, amb la crisi en el seu estadi més àlgid el preu havia baixat als 4.000/5.000 €.
Però perquè les centrals de mitjans paguessin aquest
preu calia regalar-los algunes insercions de manera
gratuïta, sobretot si la campanya publicitària n’abastava una de sencera i no únicament insercions puntuals i
sense periodicitat en el temps.
I aquesta manera de fer no era només per a les empreses privades, sinó que la mecànica de preus també ho
era per als mitjans públics. La competència per aconseguir campanyes nacionals de publicitat era i és feroç, i als baixos preus que es pagaven, i es paguen, es
va unir la competència entre els grans grups de comunicació que aplicaven la lògica simplista següent: «És
millor tenir publicitat, encara que el preu sigui molt
baix, que no tenir-ne».

Aquest afebliment ideològic ha provocat que la relació
de forces entre la classe treballadora i l’empresariat,
en una mesura considerable, hagi saltat pels aires,
malgrat que encara queden –tot i que cada vegada
menys– exemples de treballadors que no s’han rendit
als nous temps o als temps del segle XXI.
De tota manera, la negociació col·lectiva no ha canviat gairebé gens amb el pas del temps. Els sindicats
sempre han tingut molt clar quin era el seu paper en la
negociació, i els empresaris també. En el discurs ideològic de la negociació sí que les empreses han guanyat,
al meu entendre, la partida als treballadors.

Salvar els mobles no sols era cosa dels treballadors i
dels sindicats, sinó que les empreses també aplicaven
aquesta màxima per aconseguir ingressos. Avui dia la
publicitat segueix en uns paràmetres molt similars, i
les vendes, igual. I només els grans grups de comunicació han pogut aguantar l’embat de la crisi. Els més
petits han patit i pateixen molt per mantenir-se en el
mercat. Tot apunta a grans concentracions empresarials i mediàtiques per aplicar economies d’escala que
permetin una producció més gran mantenint estables
els costos.

Conceptes com el de l’antiguitat s’han treballat des
de les patronals de manera ideològica i intensiva,
desprestigiant d’aquesta manera el valor afegit de vinculació dels treballadors a la seva empresa. Aquesta
pertinença al lloc de treball, aquest compromís, ja no
compta per a l’empresariat. El discurs era simple: «Generar antiguitat és un concepte antic. El que importa
és la productivitat. Seria injust que algú que entra nou
a l’empresa i que treballa igual que qui fa 15 anys que
hi és cobrés menys per no tenir antiguitat».
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La publicitat, amb la baixada de tarifes i la nova forma
de contractació de les centrals de mitjans mitjançant
subhasta de la publicitat tant en nombre d’insercions
com de suports d’inserció (paper i audiovisual), va
arribar a uns nivells asfixiants de preus que impedien que la rendibilitat que havien tingut en uns altres
temps (al segle XX) pogués ser efectiva ara. I això, es
vulgui o no, repercutia en l’ocupació i en els salaris.

Però elaborar informació no és fer cargols. I la prova és
que encara ningú ha trobat la pedra filosofal que dibuixi el camí ideal perquè els mitjans tornin a ser el que
van ser tant en ocupació com en ingressos.
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l’elaboració i retirar la firma d’una informació si era
contrària a les normes deontològiques, sense cap represàlia. Aquesta innovació es va incorporar l’Estatut
Professional, i més tard als d’altres mitjans públics,
com el d’RTVE, Barcelona TV (ara Betevé), la COM
o Badalona Comunicació.
Però ben aviat es va veure on ja funcionava un Estatut
que la preservació dels drets dels professionals que invoquessin la clàusula de consciència no era suficient
per impedir el condicionament de la informació, motivat de manera estructural per les formes de gestió dels
mitjans públics, que n’asseguraven el control des dels
governs. Per això des d’una nova comissió del Col·legi
de Periodistes, on també hi havia afiliats a l’SPC, es va
estudiar les normatives europees dels mitjans públics
i es va elaborar un document que reclamava la desgovernamentalització i la despartidització de l’autoritat
audiovisual (el CAC) i d’ens com RTVE i la CCRTV.
El sindicat també va fer un document que més tard
va assumir la Federació de Sindicats de Periodistes
(FeSP), i que configura la nostra alternativa per garantir la professionalitat i la independència dels mitjans
públics de comunicació per assegurar el dret a la informació de la ciutadania.

Concentració de
professionals de TV3
reclamant uns mitjans
públics independents.

Ramon Espuny
President de l’SPC (2009-2018) i membre del comitè
d’empresa de TV3

Els mitjans públics de comunicació i la seva democratització van estar presents en l’estratègia del sindicat
des del seu naixement, pel seu caràcter de sindicat
professional. L’SPC no es va poder abstreure de la
realitat hispànica, present també a Catalunya, del control dels mitjans públics per part dels governs de torn,
començant per RTVE. Un control que arribava per la
cadena de comandament des del director general nomenat pel govern de torn fins als responsables d’informatius, caps de secció i presentadors.
Per això i a partir de l’Estatut Marc de Redacció elaborat el 1990 per una comissió del Col·legi de Periodistes de la qual formaven part futurs afiliats al sindicat,
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vam començar a treballar en una proposta d’Estatut
Professional adequada a la realitat dels mitjans audiovisuals públics. Això es va fer sobretot des de TV3,
amb el suport del comitè d’empresa i assessorats pel
catedràtic de Dret Constitucional Marc Carrillo, i va
culminar el 1998 amb l’Estatut Professional (d’Informatius) de la llavors Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) –l’actual Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA)–, un any després que
s’aprovés a les Corts generals la Llei de la Clàusula de
Consciència. Una llei, l’única que desenvolupa l’article 20 de la Constitució, que reconeixia no sols el dret
a abandonar un mitjà, amb indemnització, si aquest
canviava d’ideari, sinó que garantia el dret a objectar
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Aquestes propostes van contribuir en gran part a la celebració a finals del 1999 del primer Ple monogràfic
sobre l’Audiovisual que es va fer al Parlament de Catalunya. S’hi van aprovar resolucions que encarregaven
l’elaboració de noves lleis per desgovernamentalitzar
el CAC i la CCRTV, i una transitòria que per primer
cop reclamava el consens polític per al nomenament
d’un nou director general, que havia de substituir el
del moment, que havia estat nomenat pel conseller de
Cultura. Això darrer es va fer efectiu, i per consens del
llavors Consell d’Administració es va elegir Miquel
Puig per rellevar Jordi Vilajoana, a qui anteriorment
havia nomenat directament el Govern, d’acord amb la
llei de la Corporació llavors vigent.
Però l’aprovació de les resolucions no assegurava que
s’avancés en l’elaboració de la llei, perquè faltava voluntat política per part dels partits més defensors del
control dels governs. El 2001, CiU i PP van presentar
una proposta de reforma de la CCRTV que deixava
intacte el nomenament del director general de la Corporació per part de la majoria governamental, i que
va ser retirat per les protestes de l’oposició i dels representants dels treballadors. No va ser fins al 2007,
durant el segon tripartit, que es va aprovar la Llei de
la CCMA, que reclamava majories qualificades per al
nomenament de consellers i la presa de decisions estratègiques. Abans, el 2006, ja s’havia aprovat la reforma de la llei de RTVE, que va ser un compromís del
president José Luis Rodríguez Zapatero amb les reclamacions que se li van fer des de sectors professionals,
i en primer lloc de l’SPC i la FeSP.
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El món local
Paral·lelament, i en l’àmbit local, s’havien anat aprovant reglaments a mitjans com l’antiga BTV (ara Betevé), la COM (avui a La Xarxa), a Badalona Comunicació i a Mitjans de l’Hospitalet, a partir dels criteris
de majoria qualificada que s’exigien també a la Llei de
Comunicació Audiovisual de Catalunya, del 2005.
Però cap conquesta s’assoleix per sempre i torna a
estar en perill quan es produeixen canvis de govern.
Després del retorn de CiU a la Generalitat i del PP a la
Moncloa, les dues lleis esmentades van involucionar.
El 2012, CiU i el PP van aprovar una contrareforma de
la llei de la CCMA, amb arguments fal·laços d’austeritat, que tornaven a deixar la governança de la CCMA
en mans d’una majoria absoluta (llavors, CiU i PP) i ara
relativa, JxCat i ERC. I el mateix any el PP va imposar
un decret que tornava a deixar RTVE en mans exclusives del govern.
Aquests van ser anys de tornar a picar pedra, de combatre els arguments pessimistes segons els quals no hi
havia sortida i «tots els partits fan el mateix». En aquella època també es van combatre els anomenats “blocs
electorals”, que la JEC imposa als mitjans públics de
comunicació. Es tracta de l’obligació en totes les informacions electorals de cronometrar i ordenar els
temps segons l’anterior representació de cada partit.
Iniciada el 2003, aquesta batalla impulsada en primer
lloc des de TV3 va confrontar els representants professionals dels informadors primer amb les resolucions arbitràries de les Juntes Electorals, d’acord amb
la denúncia que no basaven el seu caràcter arbitrari en
cap llei, i segon amb la Llei Orgànic del Règim Electoral General (LOREG), que es va modificar el 2011 per
incloure explícitament el concepte de «proporcionalitat», que és a la base de l’invent dels blocs electorals,
trasplantat mimèticament dels criteris emprats per als
espais gratuïts de propaganda electoral. La LOREG, a
més dictava mesures semblants per als mitjans privats,
mai acomplertes i que mai no han provocat cap sanció,
i també altres per a tots els mitjans audiovisuals mai
no aplicades, com és la proporcionalitat en entrevis-
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Foto Gabriel Casas
La plantilla de
l’Agència EFE a
Catalunya reclama
un servei públic de
qualitat.

tes i debats, fins al punt que en aquests es mesuren els
temps iguals de la mà d’àrbitres de bàsquet.
Com que Catalunya encara no té llei electoral pròpia i
en dues ocasions el Parlament va intentar aprovar una
Llei Electoral de Catalunya (LEC), tant des del Col·legi de Periodistes com des del sindicat es va intervenir
en el seu procés d’elaboració, per evitar que el projecte de LEC, en l’apartat referit a la informació electoral,
consagrés el principi de “proporcionalitat”. Cosa que
es va aconseguir en el projecte final, votat per unanimitat, que finalment no va prosperar per la interrupció
de la legislatura.
En els darrers anys, i per pressió dels representants
dels professionals dels mitjans, es va aprovar una reforma de RTVE que tornava al requisit de majories
qualificades, i introduïa el concurs públic per a l’elecció de membres del Consell d’Administració, per reforçar l’exigència d’independència i professionalitat.
Un procés aturat pel partidisme encara vigent a l’hora
de nomenar el comitè d’experts per dur-lo a terme i
també per la provisionalitat política a Espanya.
A Catalunya, i després de dos intents el 2014 i el
2017, finalment i de forma sorprenent, es va aprovar
la modificació de la llei del 2012 per tornar també als
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criteris de majories qualificades i d’exigència de suports d’un mínim de tres grups per elegir els membres
del Consell. I s’hi han afegit propostes com un concurs públic per als directors dels mitjans de la CCMA,
el requisit que els candidats al Consell presentin un
pla de gestió que ha d’avaluar el CAC, i la paritat de
gènere en la seva composició.
En tots aquests processos ha tingut una presència
destacada el sindicat: autònomament, en coincidència
amb el Col·legi de Periodistes i sindicats, i també amb
els comitès i consells Professionals d’aquests mitjans,
on també som presents. Aquesta ha estat, és i serà, una
lluita permanent per recordar als partits polítics, i sobretot quan governen, que els mitjans públics han de
servir a tota la societat, que és la que els finança perquè
facin honor al seu nom, i no perquè serveixin de corretja de transmissió de valors o de relats del poder o
de determinades ideologies. I també que han d’evitar
agreujar la confrontació social i obeint el mandat de
les lleis que els regulen, ajudin a la pluralitat de punts
de vista sobre els problemes polítics i socials, al diàleg
i al consens, que ha de començar per acords polítics
que comportin un suport transversal als mitjans públics i assegurin així la seva professionalitat i independència, i la seva viabilitat econòmica en un mercat tan
competitiu com el de l’audiovisual.
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Així es treballava a la Casa de la Premsa durant l’exposició Universal de Barcelona de l’any 1929. Ara tot ha canviat, i més que ho farà.
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7.1

EL PERIODISME I
ELS NOUS REPTES
GENERATS PELS CANVIS
TECNOLÒGICS

sional només té un control molt parcial del contingut.
L’estudi de les dades que qüestionen la informació oficial i posen el context requereixen temps i dedicació
en unes plantilles engreixades en la part tecnològica i
primes en l’elaboració i interpretació dels continguts.

Gabriela Grífol
Periodista de Betevé. Membre de la Junta Executiva
de la FeSP en representació de l’SPC

La comunicació digital ha canviat la feina diària dels
i les professionals de la informació. L’elaboració dels
continguts demanda una multiplicació de funcions i
coneixements en els nous formats de consum. La separació tradicional de premsa, ràdio i TV se substitueix
per una producció de continguts adaptats a les diferents plataformes, amb la qual cosa la feina periodística s’estén en el domini de tots els formats i llenguatges
audiovisuals: escriure un post com si ho fes en un diari, enregistrar imatges o extreure un podcast com si ho
fes per la ràdio. Un ofici que requereix una gestió àgil
i ràpida de les xarxes socials, ja que segons l’informe
del CAC del 2018 prop de la meitat dels catalans escullen les xarxes socials per informar-se. I la tendència és
que els anys vinents anirà creixent, si tenim en compte
que el 75% dels joves ja s’informa a través de canals de
WhatsApp, Instagram, Twitter i Facebook. Les xarxes
socials han substituït els mitjans tradicionals, que les
usen per fer arribar els seus continguts i esdevenen,
per tant, un canal de comunicació.
El SEO pot condicionar la línia editorial
El paper del periodista s’ha adaptat al nou model imperant de consum d’informació, evolucionant cap a
la immediatesa i l’adaptació constant de continguts
digitals amb un flux continu i inesgotable que abraça totes les hores del dia, cada dia de la setmana. La
carrera per introduir els continguts amb rapidesa i per
posicionar-los als primers llocs dels cercadors o motors de recerca ha canviat la manera d’elaborar les informacions amb l’objectiu de donar més visibilitat als
continguts, a través d’una nova manera de mesurar: el
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La redacció de Betevé, un
mitjà on es viuen intensament
els reptes derivats dels canvis
tecnològics.

nombre de clics. Són les noves regles de la comunicació digital que els professionals han de dominar per
obtenir bons resultats orgànics, és a dir, sense reforç
publicitari a través de la manera d’explicar la notícia.
És el que s’anomena domini del SEO ( Search Engine Optimization) que marca la manera de redactar,
de titular, de posar etiquetes a través de les eines que
marquen quines són les paraules clau que cal utilitzar
per guanyar posicionament. És l’imperi dels cercadors
que marquen el llenguatge i les temàtiques a tractar a
la recerca preuada del màxim de visites. Tot plegat
es tradueix en una unificació d’estils de redacció que
produeix la pèrdua de l’enfocament personal i la riquesa del llenguatge i discrimina les informacions més
elaborades i contextualitzades a favor de continguts
superficials que no superen el primer nivell de lectura.
A més, les regles del joc orienten quines són les paraules clau i, per tant, afavoreixen la uniformitat del llenguatge i exclou la redacció més inclusiva perpetuant
les construccions d’estils estereotipats. Per posar un
exemple pràctic, si aconseguim més clics, i, per tant,
més audiència escrivint «autista» que «persona amb
neurodiversitat autista», les empreses tiraran cap a
l’ús del primer per aconseguir més rèdit. Sovint molts
dels titulars de les URL, que llegim quan compartim
els continguts, segueixen aquesta línia. S’albira un
equilibri difícil entre els criteris editorials i les pràctiques del SEO condicionades per tal d’incrementar les
audiències i que descansa en la idea de «tot per a l’usuari». L’objectiu de situar la nostra informació al primer lloc dels motors de cerca pot derivar en pràctiques
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sensacionalistes, com ara anunciar fets que encara no
s’han produït per poder estar ben situats quan passin.
Imaginem que es preveu una vaga en una data, però no
hi ha serveis mínims encara, el titular és: «Vols saber
les aturades per la vaga de trens?» i a l’interior només
surt que està convocada però no les franges. El fet que
els usuaris entrin ja posiciona el contingut per quan
tinguem la informació dels serveis mínims. Aquesta
mala pràctica malmet la credibilitat i pot produir una
marxa d’usuaris cansats de les falses expectatives.
És cabdal que els mitjans tinguin consells o comitès
professionals per preservar el dret a una informació
veraç i el respecte al codi deontològic a les bones pràctiques periodístiques. Com també ho és que els professionals autònoms protegeixin els seus drets a través
de les organitzacions sindicals i professionals.
La immediatesa dels continguts i la multiplicitat de
tasques transforma el periodista en informador i, per
tant, corretja de transmissió de la propaganda empresarial o institucional. La cursa contra el rellotge
per publicar i la càrrega de feina són, massa sovint, el
terreny adobat per no preguntar ni qüestionar el contingut que se’ns dona. Cada cop són més habituals les
compareixences sense torn de preguntes, una pràctica
que cal eliminar amb una simple negativa en bloc a cobrir aquestes convocatòries. A l’emissor del missatge
l’interessa que arribi sense filtres i, per això, hi ha el
perill que el periodisme es limiti a informar i abandoni
la tasca de comunicar, contextualitzar i contrastar per
culpa de les rutines de producció i el fet que el profes-
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Les xarxes permeten democratitzar els continguts
Aquests nous canvis tecnològics que, per contra,
afavoreixen la interacció amb l’usuari permetent un
contacte directe i sense filtres que facilita la participació i democratitza la comunicació convertint-la en
bidireccional. La selecció de les notícies ja no depenen del criteri editorial, s’ha democratitzat la selecció de temes d’aquesta funció gràcies a la interacció
i el coneixement que tenim dels lectors, espectadors
i oients. Podem conèixer, fil per randa, quins són els
continguts que desperten més interès per comunitat
d’usuaris, així com l’estona que ha estat a cada notícia
o quines han generat interacció. També podem segmentar el públic definint edats, procedència geogràfica, estudis o altres variants sociològiques que permeten fer una selecció de continguts a la carta.
L’abast de les xarxes socials permet que els moviments socials entrin amb força en l’àmbit digital amb
un ressò immediat i global, convertint aquests canals
en generadors de l’opinió pública i, per tant, marcant
les agendes dels mitjans de comunicació. Els grups
empresarials i el poder institucional aprofita aquesta
agenda per marcar les seves estratègies publicitàries i
incidir en els creadors d’opinió.
La mentida de sempre, molt més sofisticada
La pitjor desinformació és fomentar la idea que tot
és mentida i darrere d’aquest marc mental hi ha els
anomenats productors històrics de notícies falses: els
governs, partits polítics i grans empreses multinacionals. Són els majors inversors de la desinformació per
aconseguir rèdit polític o econòmic. Per això és bàsic
l’existència de plataformes com Xnet dedicada a la
defensa dels drets digitals i de la llibertat d’expressió,
quan cada cop més els governs legislen per blindar el
seu poder a l’hora d’intervenir i actuar a internet, amb
l’excusa de les fake news i la seguretat nacional. Es
trasllada la pressió als intermediaris, les plataformes
en línia, amb una clara intenció censora. És un clàssic
en la història, quan neix un canal nou d’expressió, primer es desenvolupa, després es regula i finalment es
controla. La mentida ha existit sempre i, amb aquesta,
la manipulació de governs i grups de poder per transformar la propaganda en aparença de notícia. Només
cal recordar la manipulació del govern d’Aznar sobre
els mitjans en l’autoria de l’atemptat de Madrid l’11 de
març del 2004.
Els algoritmes permeten definir els perfils personalitzats dels usuaris i els continguts s’adrecen a les anomenades bombolles de filtres, uns continguts adaptats
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ELS MITJANS COMUNITARIS I EL
TERCER SECTOR DE LA COMUNICACIÓ

Foto Gabriela Grífol

als nostres gustos a través de les dades que es desprenen de les nostres cerques i likes. Tot plegat afavoreix
la informació dirigida i entorpeix la mirada crítica per
la limitació de continguts que no s’adaptin a les nostres preferències i, per tant, no introdueixin l’anàlisi
de punts de vista diferents del nostre. Els algoritmes
de Facebook i Twitter aprenen qui seguim i quina
mena d’informació, primer, per afavorir unes notícies
sobre unes altres. Això implica, detallen els experts,
que cada vegada es limita més l’aspecte ideològic de la
població o els comptes amb els quals interactuem i que
acceptem més fàcilment el que se’ns explica. El consum d’informació per blocs d’afinitats permet sembrar
el terreny de la postveritat i les fake news.
Es calcula que el 2022 la meitat de les notícies que circulin seran falses, segons l’informe del 2018 de Gartner, l’empresa consultora de tecnologies de la informació, i aquest és el repte dels mitjans: garantir que
amb les capçaleres hi ha la verificació i, per tant, garantia de credibilitat. Per això cada cop serà més habitual
la figura del verificador o verificadora (fact checker) a
les redaccions que contrasta els fets.
El periodisme de comprovació de dades s’ha estès tant
com la postveritat, prova d’això són l’allau de portals
com ara Maldito bulo, Maldita Hemeroteca o Verificat. El sensacionalisme de tota la vida beu pescaclics o
titulars enganyosos per guanyar visites, i que després
es tradueixen en paper mullat en el fons de la notícia.
Una manipulació de la informació que pren formes
sofisticades gràcies a la tecnologia GAN (Generative
Adversarial Network) que s’escampa permetent manipular imatge i veu difícil de detectar. Es tracta d’un
sistema de dos algoritmes que s’entrenen l’un a l’altre
gairebé sense supervisió humana per inventar imatges
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Les xarxes socials tenen un
paper fonamental en la manera
d’informar-se actualment.

i àudio. Els programes d’intel·ligència artificial competiran per generar mentides i al mateix temps crear
mecanismes per intentar anul·lar-les.
El dret a la informació ha de fugir de l’àrea de confort
En l’era de la desinformació i la sofisticació de les
mentides es fa més evident la necessitat que el dret a
la informació traspassi els àmbits professionals per
trepitjar el carrer. Cal que les entitats i organitzacions del sector abandonin l’àrea de confort i treballem
en àmbits educatius per donar eines i fomentar l’esperit crític entre les noves generacions. Es tracta de
no sobrevalorar els debats sectorials i els despatxos, i
picar pedra a les aules, al si de les entitats socials i a
la comunitat perquè el dret a la informació no es percep com una demanda ciutadana, més aviat com una
demanda corporativista. Per això és clau reivindicar el
treball periodístic, i des de les entitats professionals
cal denunciar obertament les vulneracions d’aquests
drets sense limitacions i complexos quan un mitjà no
respecta el codi deontològic.
El respecte s’aconsegueix dignificant la feina periodística i donant-li un valor, ja que cada cop més el
periodisme de dades i d’investigació, el més car, però
necessari, subsisteix gràcies a les aportacions dels
subscriptors. En l’univers de la comunicació digital
tan fragmentada, l’allau de mitjans digitals destinats
a comunitats de subscriptors permet un periodisme
lliure a la carta que els més joves assumiran com qui
paga per veure una sèrie o escoltar música. En aquest
sentit, els mitjans públics són l’esperança per mantenir el periodisme d’investigació o de context al gran
públic, una feina que requereix treure’s del damunt el
llastre de ser la veu del govern de torn per ser la garantia d’una informació veraç.
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Trobada de diferents
col·lectius dedicats
al documental
participatiu i al
periodisme, celebrada
el gener del 2019.

Carme Mayugo
Experta en educomunicació, comunicació
comunitària i documental d’autoproducció

En el periodisme, la investigació, la denúncia i l’autoria són clau però també ho és la mediació; facilitar
que les veus i les mirades de les persones i els diferents
col·lectius socials sobre els esdeveniments polítics,
les realitats socials i la situació econòmica es facin visibles, es comparteixin i entrin en diàleg. Precisament
tota aquesta línia és la que s’explora amb més intensitat, però no de forma exclusiva, en els mitjans i les
pràctiques de comunicació comunitària, alternativa,
participativa i lliure. Es tracta d’una perspectiva que
eixampla la concepció de la professió periodística en
afegir-hi professionals que l’exerceixen des d’un posicionament potser més heterodox, però que sovint s’hi
reconeixen d’una manera o altra.
Malgrat aquesta constatació, tot l’àmbit de la comunicació comunitària, alternativa, participativa i lliure ha
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estat tradicionalment un gran desconegut per a una
gran part del periodisme. Si bé és cert que algunes
organitzacions del sector han treballat intensament,
des de fa molts anys, per incorporar-hi una concepció inclusiva. És el cas del Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC), que des de la seva fundació el 1993
ja va reconèixer el dret a la informació. A partir dels
primers anys 2000 i quan es comença a reivindicar
arreu, l’SPC incorpora el dret a la comunicació de la
ciutadania, per la qual cosa no s’ha quedat mai amb
una mirada restrictiva ni exclusivament corporativista.
Ben al contrari, no ha dubtat a considerar que aquests
drets són proactius. Això li ha permès incloure de forma natural l’exercici del periodisme i les pràctiques
comunicatives i/o dialògiques que es fonamenten en
dinàmiques participatives i en experiències arrelades
en l’anomenat tercer sector de la comunicació.
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Acció d’Okupem les Ones –
Assemblea de la Comunicació Social,
reivindicant un espai per a projectes
com Latele.cat o la Mosca.tv

La reivindicació d’aquest dret a l’Estat espanyol es remunta a la definició del tercer sector de l’audiovisual
realitzada per algunes investigadores i investigadors
de la comunicació a partir dels anys 2003 i 2004.
Aquesta tasca incipient es va dur a terme des de fora
de l’acadèmia, la qual va trigar uns quants anys a reconèixer-la. No va ser fins força després que el Parlament Europeu va aprovar, el setembre del 2008, una
resolució de reconeixement dels mitjans comunitaris,
de titularitat ciutadana, ni pública-institucional ni
privada-comercial. En la resolució s’instava els estats
membres de la Unió Europea perquè: «Donin un reconeixement legal als mitjans del tercer sector de la
comunicació (TSC) com a grup definit» (PE, 2008:
78). I a més perquè: «Els posin a disposició l’espectre
de freqüències, analògica i digital, de ràdio i televisió», tenint en compte el «valor social que representa»
aquest sector de la comunicació (PE, 2008: 79).
Amb la resolució, el Parlament Europeu va posar fil
a l’agulla a una de les principals recomanacions de
la Declaració de Maputo impulsada per la UNESCO
el maig del 2008. La idea era que els estats generessin «un entorn que promogui el desenvolupament de
les tres categories d’emissores de radiotelevisió i, en
particular, millorin les condicions per al desenvolu-
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pament dels mitjans de comunicació comunitaris i la
participació de les dones en aquests mitjans» (UNESCO, 2008: 3). En aquella època, gran part dels països de l’Europa occidental ja els reconeixia a les seves
respectives legislacions (Alemanya, Àustria, Bèlgica,
França, Holanda, Irlanda, el Regne Unit, els països
escandinaus), però sobretot en destacaven algunes de
pioneres a l’Amèrica Llatina (Brasil, Colòmbia i més
tardanament Veneçuela).
El febrer del 2009, el Consell d’Europa va emetre una
declaració del comitè de ministres que convidava els
estats membres a «fomentar el desenvolupament de
diferents tipus de mitjans de comunicació –associatius, locals, minoritaris o socials– susceptibles de contribuir al pluralisme i a la diversitat, i a proporcionar
un espai de diàleg per donar resposta a les necessitats
o peticions específiques de determinats grups de la
societat civil i servir com a factor de cohesió social i
d’integració» (CE, 2009: 1). Així mateix, establia
que el tercer sector de la comunicació amb totes les
modalitats que engloba s’ha d’entendre com a complementari als mitjans de servei públic i als comercials. Recomanacions que no s’han acabat de concretar a
l’arc mediterrani occidental format per Espanya, Itàlia
i Portugal.
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L’audiovisual com a punta de llança
Per què el concepte de «tercer sector» de la comunicació va néixer i es va desplegar en el sector de l’audiovisual? Bàsicament, per fer visible la necessitat i el dret
a disposar, també a l’Estat espanyol, de freqüències de
ràdio i televisió que no fossin ni de titularitat pública ni
privada, sinó de la societat civil organitzada i, per tant,
de la comunitat. «Calen mitjans de comunicació que
interaccionin en i entre les comunitats locals i tinguin
la promoció de la lliure expressió com a eina de mediació social entre les diferents cultures que conviuen
en un mateix territori» (López i Mayugo, 2004:3). Es
tractava d’optar per un marc legislatiu que, en lloc de
sancionar-les, afavorís la pervivència de ràdios i televisions comunitàries i lliures, que teixeixen les trames
socials existents i exploren sistemes d’organització
innovadors «generant debats i creant sinergies sobre
la base d’aquesta diversitat cultural que ens conforma
com a societat» (López i Mayugo, 2004:3).
Des de fa molts anys, hi ha un bon gruix de premsa
en paper i webs escampades per tot el territori, ràdios lliures i comunitàries en un munt de ciutats i barris
d’arreu de l’Estat espanyol, les històriques televisions
de districte de Barcelona, RTV Cardedeu i alguna altra
televisió associativa a comarques, les ràdios i les televisions comunitàries al voltant d’EMA RTV, a Andalusia, Tele K de Vallecas, a Madrid, Televinte de Chantada, a Galícia, i algunes petites televisions d’Euskal
Herria. A partir dels primers anys 2000, van sorgir
noves publicacions i ràdios que fan igualment aquest
rol, però també van eixamplar l’espectre audiovisual
LaTele.cat (actualment LaMosca.tv), a Barcelona, les
experiències episòdiques de Pluralia TV, a València,
Amatau TV, a Bilbo, o bé Sa Tevavisió, a Balears, i
Toma la Tele sorgida del 15M a Madrid. Totes comparteixen el fet de disposar de models organitzatius i
de presa de decisions horitzontals. Són de titularitat
comunitària i no tenen afany de lucre. El procés de
producció que fan servir és participatiu i basat en el
concepte emirec de Jean Cloutier (1973), segons el
qual els rols d’emissió o de recepció es conjuguen. Per
acabar, els continguts que produeixen i/o la graella de
programació es defineixen de manera col·lectiva i es
confeccionen amb aportacions molt diverses, la majoria de producció pròpia.
En paral·lel, a l’Estat espanyol hi ha tot un batibull
d’iniciatives professionals que promouen i coordinen
pràctiques de creació audiovisual participativa, les
quals són particularment proactives, i són nombroses
a Catalunya, sobretot a Barcelona. Algunes es mouen
més clarament en el camp del periodisme activista i
d’altres ho fan més en el de l’educomunicació, però
solen compartir molts dels principis dels mitjans comunitaris. Es defineixen per promoure situacions on
col·lectius socials diversos viuen de primera mà un
procés de creació de continguts amb una facilitació i
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un acompanyament professionals. Utilitzen mètodes
basats en el concepte aprendre fent, la prealimentació
(Kaplún, 1998), el diàleg freireià i la cocreació.
La construcció del relat d’una reivindicació
Després d’un procés assembleari ampli de tot un any,
el 2003 es constituïa l’Assemblea per la Comunicació
Social (ACS), amb la intenció de crear a Barcelona un
canal de televisió i un altre de ràdio que fossin un espai
transversal d’expressió i de difusió dels moviments socials. Així es va iniciar la construcció col·lectiva de LaTele.cat (la ràdio no es va arribar a materialitzar), que
va començar a emetre de manera permanent el 2005.
Des dels inicis, la campanya Okupem les ones també va
impulsar i sostenir la reivindicació continuada de reconeixement del tercer sector audiovisual. Després de
molt desgast, es va materialitzar en els articles 70 i 71
de la llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. No va resultar gens
senzill fer-hi entrar el concepte aigualit de «serveis de
comunicació audiovisual per part d’entitats privades
sense ànim de lucre», perquè aleshores la majoria de
partits d’esquerres (PSC i ERC) ni tan sols ho veien
possible. Incorporar el tercer sector els abocava a un
precipici que feia més evidents els constrenyiments
de la democràcia representativa. Com podria el poder legislatiu controlar pràctiques comunicatives tan
disperses al territori i amb concrecions tan diverses?
La complexitat que s’esdevé de l’exercici del dret a la
comunicació per part de la societat civil generava vertigen entre la classe política.
La ponència parlamentària estava presidida per una
diputada d’ICV-Verds, Dolors Comas d’Argemir, i
finalment els tres partits d’esquerres del Parlament de
Catalunya van assumir, en la darrera ronda d’esmenes
al text legislatiu, una formulació rebaixada de les demandes del tercer sector de la comunicació audiovisual de Catalunya, en aquell moment bàsicament ràdios i
televisions que anaven des de la definició de locals fins
a la de lliures, passant per les de comunitàries, associatives, culturals, alternatives, juvenils, etcètera. Amb
tot, es va aconseguir el reconeixement d’una reserva
de l’espai públic de comunicació per al tercer sector
que avui encara no s’ha materialitzat. Continuen les
multes astronòmiques, els precintes i les amenaces de
tancament de les emissions. També es van incorporar
unes mesures de foment de «l’activitat audiovisual
sense ànim de lucre» de Catalunya per part dels poders públics que tampoc no s’han aplicat mai de forma
efectiva.
Així és com el tercer sector de l’audiovisual va quedar
tímidament reconegut a la llei catalana de 2005, en
gran part gràcies a la lluita de l’Assemblea per la Comunicació Social (ACS), però sense un convenciment
veritable per part de la classe política. Fins i tot, amb
el pas del temps, la iniciativa va acabar engolida per la
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inoperància i la repressió de les administracions públiques: estatal, autonòmiques i locals. El 2016, la forta
pressió de les multes i sancions d’emissió imposades a
LaTele.cat es va fer del tot insostenible i se’n va haver
de clausurar l’activitat. A canvi, va néixer LaMosca.tv,
que va començar a emetre amb energia renovada durant el primer trimestre del 2017.
Per part de la Generalitat i del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, el tercer sector de l’audiovisual només
ha rebut declaracions de bones intencions, en clau de
futur imminent que no arriba mai. En els darrers quinze anys, tan sols hi ha hagut un reguitzell d’intents,
sempre frustrats i estratègicament poc convincents,
de tirar endavant un decret dels serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre. Havia d’esdevenir
un instrument que contribuís a articular i a dinamitzar el sector. Però sempre s’ha quedat en algun calaix,
dissipant així l’obligació dels poders públics catalans
de fomentar pràctiques audiovisuals «que ajudin a obtenir finalitats d’interès general, com ara la formació i
la cultura, mitjançant l’establiment d’ajuts dirigits específicament a aquest sector, que poden ser finançats
per taxes sobre el benefici de l’explotació comercial de
l’espai radioelèctric» (article 71a).
Potser l’únic fragment gairebé íntegre que va recollir
la llei i que respectava força la filosofia del tercer sector audiovisual de Catalunya fou el relatiu a la definició: «Formen part de les activitats sense ànim de lucre
els serveis de comunicació comunitària que ofereixen
continguts destinats a donar resposta a les necessitats
socials, culturals i de comunicació específiques de les
comunitats i els grups socials a què donen cobertura,
basant-se en criteris oberts, clars i transparents d’accés, tant a l’emissió com a la producció i a la gestió, i
assegurant la participació i el pluralisme màxims» (article 70.3.).
L’Assemblea per la Comunicació Social (ACS) justificava així la seva acció més de lobby: «Volem forçar
el reconeixement d’una nova modalitat de mitjans, la
social, per part de les administracions, que fins ara només han tingut en compte el sector comercial i el públic (entès com el de les institucions i, en definitiva, els
partits que les governen ). Volem que els moviments
socials tinguin veu pròpia, i sobretot volem estendre el
debat sobre els objectius, les funcions, les modalitats i
la propietat de l’entramat mediàtic que tant pes té en la
nostra vida» (López i Mayugo, 2004: 7).
L’excepcionalitat catalana i espanyola
El procés de reconeixement de la comunicació comunitària ha estat igualment tortuós en el marc de l’Estat
espanyol. A hores d’ara els mitjans de comunicació i
altres experiències comunicatives d’arrel comunitària
segueixen sense gaudir d’un marc reglamentari propi
ni tampoc de mesures de suport que en garanteixin la
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pervivència. L’article 32 de la Llei 7/2010, de 31 de
març, General de la Comunicació Audiovisual va suposar un punt d’inflexió perquè va ratificar i generalitzar a tot l’Estat el reconeixement del tercer sector
de la comunicació (TSC) que ja s’havia apuntat amb la
Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació
Audiovisual a Catalunya i també amb alguna altra norma autonòmica. Però, en definitiva, aquest article 32
tampoc ha servit per avançar en l’adopció de mesures
polítiques de protecció i de foment de la comunicació
comunitària, com sí que ha anat succeint a nombrosos
països europeus i sobretot llatinoamericans.
Tot i disposar d’una enorme riquesa de mitjans i pràctiques de comunicació lliure i comunitària des de finals dels anys 70 i mitjans dels 80 fins a l’actualitat,
cap govern ni espanyol ni català ha estat capaç de valorar-ho com caldria. Això ha generat moltes dificultats
de sostenibilitat, supervivència i estructuració del tercer sector de la comunicació. La posada en marxa de la
Red de Medios Comunitarios (ReMC) des del 2005 ha
contribuït a pal·liar-ho, però sempre amb molt esforç,
i gràcies a la lluita continuada de les ràdios i les poques
televisions integrants. De tota manera, ha possibilitat
un coneixement més gran del sector arreu del territori
i una més bona coordinació d’estratègies, a més d’una
interconnexió més estreta amb les experiències europees i llatinoamericanes. Aquesta xarxa d’àmbit estatal ha tingut fins i tot alguna ocasió de poder elaborar
propostes, però sobretot ha hagut d’exercir un rol
reactiu. Ha estat poc reconeguda a l’hora d’impulsar
polítiques públiques que siguin respectuoses amb la
comunicació comunitària i que facin complir els marcs
jurídics vigents.
A Catalunya, durant una etapa va resultar molt potent
l’espai de coordinació entre l’Assemblea de Comunicació Social (ACS), amb LaTele.cat, i les ràdios lliures
per aconseguir l’aprovació d’un decret dels serveis
de comunicació audiovisual sense ànim de lucre que
tingués en compte les necessitats i les demandes del
sector. El primer intent va tenir lloc entre finals del
2008 i el 2009, i el segon els anys 2010-11, sense
que l’Administració catalana estigués a l’alçada per
fer-ho possible en cap dels dos casos. Però la dinàmica
de coordinació es va anar consolidant amb les agències informatives conjuntes durant les vagues generals
entre els anys 2010 i 2012, i les mobilitzacions al voltant del moviment indignat del 2011 (on va néixer i es
va desplegar també l’experiència de la 15MBcnTV).
Ara bé, en el darrer intent d’aprovació del decret per
part del Govern de la Generalitat, la tardor del 2017,
la força de representació col·lectiva de la diversitat
d’experiències de comunicació lliure i comunitària ja
estava molt diluïda.
A partir dels anys 2015/16 i com a rescat de l’espai de
coordinació de la comunicació audiovisual alternativa
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i activista de la ciutat de Barcelona que s’havia engegat amb la Trobada d’Intervenció Política Audiovisual
(TIPA), neix un nou projecte de televisió participativa
i comunitària per a la ciutat de Barcelona que s’anomena La Veïnal. El grup motor que l’impulsa està format
per nou col·lectius: CàmeresiAcció, elParlante, Fora
de Quadre, LaMosca.tv, Neokinok, Pasoapaso, Quepo, Teleduca i Ubútv que treballen al voltant del vídeo
participatiu, l’educomunicació i la comunicació comunitària des de diferents aproximacions.
Des del 2018, La Veïnal forma part del programa Cultura Viva impulsat per l’ICUB, que promou processos
de democràcia cultural coproduïts amb agents de la ciutat que «treballen per la cultura com a bé comú, dins un
model d’innovació publicocomunitària». També forma
part del programa la Xarxa de Ràdios Comunitàries de
Barcelona (XRCB). Com a xarxa per a una televisió comunitària de Barcelona, La Veïnal vol «donar resposta
a la necessitat col·lectiva d’articulació d’una veu pròpia
dels veïns i les veïnes de la ciutat». Segons apunta la
web en la presentació d’aquest nou mitjà: «Les veïnes,
entitats, col·lectius socials i centres educatius dels diferents territoris seran els veritables protagonistes del
nou mitjà audiovisual, mentre els col·lectius que tirem
endavant la proposta treballarem per acompanyar i facilitar les tasques de producció de continguts a partir
de metodologies de vídeo participatiu». Aquest és un
projecte que compta amb el suport de l’SPC, en el marc
de la defensa que el sindicat fa de la necessitat de promoure els mitjans socials sense ànim de lucre.
En paral·lel, el Govern català té el repte d’elaborar una
proposta per actualitzar la llei de l’audiovisual i harmonitzar-la amb la nova directiva europea vigent. A principis de setembre del 2019 es va tancar el període de
presentació de propostes per a la redacció d’aquesta
nova normativa catalana. Gran part de les aportacions
procedien del tercer sector de la comunicació (TSC),
que no sent reconegudes gran part de les seves reivindicacions històriques (i actuals) ni tingudes en compte
les seves necessitats. Per exemple, hi ha demandes com
ara: la preservació de la comunicació comunitària de
les dinàmiques d’instrumentalització i coaptació que
els poders exerceixen sobre els mitjans, la creació d’un
òrgan participatiu dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris que estigui regit segons els criteris
del sector i l’establiment de mesures sostenibles de foment i finançament d’aquests serveis, tot recollint propostes interessants d’altres països de la Unió Europea
i l’Amèrica Llatina. Seria desitjable que aquest procés
es tanqui amb l’aprovació d’un decret dels serveis de
comunicació audiovisual sense ànim de lucre a Catalunya, que arribaria amb 15 anys de retard respecte
de l’aprovació de la primera llei marc de l’audiovisual
i una dotzena d’anys després dels primers intents de
reconeixement efectiu del tercer sector català de la comunicació audiovisual.
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UNA XARXA
CIUTADANA PER
POLITITZAR ELS DRETS
A LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ

especialment rellevants a l’Amèrica Llatina. S’acollien sota un mateix paraigües les reivindicacions dels
mitjans comunitaris i així el dret a la comunicació, la
comunicació pel canvi social, del moviment del dret a
l’accés a la informació de rellevància pública i l’open
government, l’educomunicació com a moviment social que vol educar la ciutadania a llegir críticament els
mitjans, però també que faci els seus propis mitjans.
S’hi incorporaven també les crítiques que als mitjans
i a la comunicació han fet les organitzacions d’usuaris
i les propostes que per als mitjans havien fet el moviment feminista, l’LGBTI o el de diversitat funcional
entre altres. I, alhora, s’hi afegien les demandes vinculades a la llibertat d’expressió i antirepressives que
tenien plena actualitat en un context d’aprovació de la
Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana (LSPC),
coneguda popularment com a llei Mordassa.

Vicent Canet
Exsecretari d’Acció Social a la Junta de l’SPC.
Coordinador de la Xarxa DIC

La Xarxa pel Dret a la Informació i la Comunicació
(XADIC) s’inspirava en la Coalición por una Comunicación Democrática de l’Argentina, però també en
experiències similars al Brasil, l’Uruguai i altres països
llatinoamericans. Aquests moviments reclamaven uns
mitjans de comunicació independents i uns mitjans
comunitaris promoguts pels moviments socials i per
la ciutadania i en la majoria dels casos aquesta reivindicació es va concretar en una llei que ho regulava.
L’objectiu a Catalunya era passar de la més clàssica
i europea reivindicació de la regulació professional

(amb mesures com ara la creació d’un carnet oficial de
periodista, un consell de l’audiovisual, comitès professionals, estatuts de redacció, etcètera) a un concepte més integral de la informació i la comunicació com
un dret ciutadà bàsic en democràcia tal com s’estava
impulsant des de l’Amèrica Llatina.
Es tractava d’una visió integradora de diferents discursos generats al voltant de la informació i la comunicació: el que havia triomfat més a Europa (la regulació
professional) i d’altres també presents a Europa, però

Volíem ser un moviment ciutadà unitari i transversal
per reivindicar que la informació i la comunicació no
poden ser una mercaderia si volem una democràcia
sana: han de ser un dret de la societat. Havia de ser
un dret reivindicat per la ciutadania. Per això naixia la
Xarxa, per conscienciar i aconseguir que fos una demanda social i pressionar les institucions perquè informació i comunicació fossin un bé comú a regular i
protegir per part de les institucions.
Plantejàvem que les institucions havien de passar de
tenir una visió de «control» de la informació i la comunicació (amb directors de comunicació que intentaven vendre la gestió de cada govern) a una visió democràtica i enfocada als drets, amb un càrrec polític
(i no tècnic) que impulsés polítiques públiques per tal
de garantir-los. S’havia de dialogar amb els agents actius fins a aquell moment per apoderar la ciutadania (a
poder fer els seus propis mitjans i missatges si no se
sentia representada, a facilitar l’existència de mitjans
comunitaris, a fomentar la lectura crítica de la informació) i garantir l’exercici lliure del periodisme amb
mecanismes de defensa professional. A Catalunya teníem un bon precedent, l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que comminava a regular aquest
dret, cosa que, malauradament, no s’ha arribat encara
a desenvolupar.
Reuníem en els nostres actes i trobades periodistes
amb diversos moviments socials i partits polítics per
debatre des d’una visió àmplia. Volíem una llei que regulés el dret a la informació i la comunicació i vam fer
campanyes, actes públics, comunicats, concentracions, reunions de treball, difusió a les xarxes i mitjans,
manifestos i debats per generar consciència i aconseguir que la informació i la comunicació fossin un dret.

Manifest de la Xarxa Ciutadana
per al Dret Universal a la
Informació i la Comunicació.
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Poc menys de dos anys va durar l’experiència i l’aventura que s’impulsava des del Sindicat de Periodistes
de Catalunya. Personalment m’hi vaig implicar com a
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coordinador tècnic des de mitjans del 2014 i em vaig
dedicar a promoure-la: vaig elaborar un primer plantejament del projecte, vaig impulsar un grup promotor
que va elaborar i tancar un manifest que va ser presentat en un acte públic al Col·legi de Periodistes el
22 d’octubre del 2014 i que estava obert a adhesions.
Vaig mantenir un constant contacte amb moviments
socials per aconseguir que s’hi sumessin el màxim
nombre d’entitats i organitzacions i que representessin la màxima pluralitat possible. I ho vam aconseguir:
el van signar més de 30 entitats, tot i que cal tenir en
compte que alguna de les entitats era una associació
d’associacions, com la Fede.cat, que representava gairebé 100 organitzacions.
La darrera activitat de la Xarxa és de mitjans del 2016.
La plataforma va anar apagant-se víctima, entre d’altres, de la raó de la seua creació. Vam voler revertir la
falta de consciència respecte a la necessitat de regular
el dret a la informació i a la comunicació, una falta de
consciència que havia portat que no fos la prioritat de
cap moviment social i polític fins al moment més enllà
del periodisme. Aquesta falta de consciència i de priorització no la vam poder revertir, almenys com hauríem volgut. Segurament hi va haver més motius, però
aquesta falta de priorització va acabar esdevenint clau
perquè acabés inactiva. Malgrat això, va ser un espai
que va connectar gent i necessitats i que va polititzar el
dret a la informació i la comunicació, un espai necessari i esperem que recuperable en uns anys.

Nota: Vull donar un especial agraïment
a Patricia Estévez, membre de la junta
del Sindicat de Periodistes de Catalunya,
que va planificar el primer projecte de la
Xarxa, i que no el va poder tirar endavant
per qüestions personals. Gràcies a la teua
espurna vam poder tirar endavant aquella
iniciativa.
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UNA CASA DE LA
PREMSA AL SERVEI
DE LA CIUTADANIA

Gil Toll
Historiador del periodisme i professor a l’UAB
Foto Gabriel Casas

La Casa de la Premsa és un edifici construït per a l’Exposició Internacional de 1929 que va allotjar el centre
de premsa creat per a l’ocasió. Una central de telèfons,
telègraf, un laboratori fotogràfic, una sala de redacció,
una sala d’actes, una cafeteria i fins i tot dormitoris per
als que venien de fora. Van passar-hi 1.600 periodistes i molts van deixar la seva firma al llibre d’honor.
L’edifici és obra de l’arquitecte Pere Domènech i Roura, fill de Domènech i Montaner. La relació familiar té
una traducció professional, ja que els estils arquitectònics d’un i de l’altre s’assemblen fins al punt que hi ha
qui diu que la Casa de la Premsa és la germana petita
de l’Hospital de Sant Pau. Tots dos comparteixen els
maons vermells, les ceràmiques i la barreja d’elements
de diferents estils, des de finestres gòtiques fins a línies mossàrabs.
El marquès de Foronda, director de l’Exposició, va
prometre durant la construcció que l’edifici es dedicaria a la professió periodística de Barcelona quan
acabés l’esdeveniment. Però no ho va complir i així
ho van denunciar les associacions de periodistes de
l’època, que van elaborar una nota conjunta el març
de 1931. L’edifici va allotjar les oficines de desmuntatge de l’Exposició i, més tard, va acollir el quarter
general de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que s’hi
va estar fins als anys 90. Des de llavors aquest edifici
no té ocupant, tot i que hi ha hagut diversos intents de
diferents actors per fer-hi un museu del teatre o un del
món alimentari.
L’any 2016 un grup de veïns del Poble-sec van començar a reivindicar que la Casa de la Premsa es con-
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vertís en un equipament per al barri, que té un centre
cívic al centre i un altre a l’extrem oposat. Les entitats
veïnals es van sumar a la iniciativa i es va constituir una
plataforma. Poc després, un grup de periodistes va voler sumar-se a la iniciativa per transformar-lo de manera que unís la reivindicació veïnal amb el món del periodisme. El Sindicat de Periodistes de Catalunya, la

Fundació Periodisme Plural, el Grup Ramon Barnils,
l’associació Som Atents (ara Revista Deriva) i Solidaritat i Comunicació es van sumar a la idea.
L’any 2018 es va constituir l’associació Casa de la
Premsa, formada per les organitzacions del món del
periodisme esmentades i entitats tan representatives
com la Coordinadora d’entitats del Poble-sec o la Unió
d’associacions de veïns del barri, a més d’algunes persones a títol individual.
En paral·lel es van mantenir converses amb el Districte de Sants Montjuïc, que des del primer moment va
veure amb bons ulls la reivindicació. Això es va traduir
en la firma d’un conveni per cedir temporalment l’ús
d’una sala de la Casa de la Premsa que ja està condicionada i pot allotjar unes cinquanta persones. El projecte en què es treballa des de l’associació és fer-hi
una mena de centre cívic amb tots els serveis per als
veïns i que disposi d’una línia d’activitats de consum
crític de la comunicació. És a dir, es tracta d’apropar
la professió a la ciutadania per tal de fer reflexionar les
persones sobre la comunicació que consumeixen cada
dia perquè acabin valorant la més ben feta.

L’edifici de la Casa de la Premsa, que va acollir la tasca dels
periodistes durant l’Exposició Universal de 1929, a l’espera de
la reforma interna.
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La tardor del 2018 s’hi va organitzar un col·loqui
sobre comunicació i ciutadania en què van participar
Roger Jiménez, president del Consell de la Informació
de Catalunya (CIC), Salvador Alsius, vicepresident
del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), Milagros Pérez Oliva, que havia estat defensora del lector
d’El País, i la filòsofa Marina Garcés. La primavera
del 2019 s’hi va organitzar un altre col·loqui sobre la
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Passadís de l’entrada
de la Casa de la
Premsa, tal com era
quan va ser inaugurada
l’any 1929.

Premsa durant la Segona República, amb Jaume Guillamet, Elvira Altés, Rosa Franquet i Gil Toll, moderat
per Josep Carles Rius. També s’hi han projectat documentals i presentat llibres, com l’anuari dels silencis
mediàtics del Grup Barnils. A més, s’han fet diverses
edicions de la Ruta de la Premsa, un passeig pel centre
de Barcelona en què s’evoca la història dels diaris de la
ciutat recorrent els edificis que els van allotjar.
Aquesta mena d’activitats s’han de multiplicar quan
l’edifici de la Casa de la Premsa s’hagi rehabilitat. Ara
mateix hi ha un equip d’arquitectes que treballa en el
projecte i hi ha un diàleg amb l’associació per definir-ne els usos i identificar els espais disponibles. En
aquest procés també intervé el Consorci de Biblioteques de Barcelona, ja que el Districte ha demanat la
seva implicació en el projecte. El Consorci disposa
de capacitat econòmica per poder afrontar els set milions d’euros que pot acabar costant la rehabilitació i
la torna seria que una part de l’edifici es dedicaria a
biblioteca.
És previst que la gestió del futur equipament estarà en
mans de l’associació, com ja passa en una trentena de
centres de Barcelona, des de la Casa Orlandai fins a la
Lleialtat Santsenca.
L’associació ja disposa d’una web www.casadelapremsa.com, que produeixen les organitzacions membres,
en què es publiquen articles sobre periodisme i comunicació des d’un vessant crític. També es manté una
presència a les xarxes socials Twitter i Facebook on
s’anuncien les activitats que s’organitzen.
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L’ASSIGNATURA PENDENT
DE L’ARTICLE 52 DE
L’ESTATUT
Francesc Ràfols
President de l’SPC (Des de 2018)

Regular la informació no
és censura, és garantir
a la ciutadania un dels
seus drets democràtics
fonamentals.

Ja ho hem dit en altres apartats, però no és sobrer recordar-ho: l’SPC és un sindicat professional. Això vol
dir que té una pota que inclou tot el vessant laboral
d’un sindicat i en té una segona que concerneix l’ètica
i la deontologia dels i les periodistes a l’hora de fer la
seva feina, per tal de garantir el dret de la ciutadania a
una informació de qualitat, rigorosa, plural i contrastada. L’SPC ha treballat des del primer dia en els dos
àmbits i ara em referiré exclusivament al segon que
acabo de citar.
En aquesta qüestió hem reivindicat des del primer
dia una llei reguladora del dret a la informació, com
les que hi ha en molts països europeus i de la resta del
món. Enric Bastardes i Dardo Gómez –els dos primers
presidents del sindicat– han explicat en capítols anteriors les iniciatives endegades i els resultats obtinguts,
ben escassos fins ara. Totes aquestes actuacions, però,
s’havien realitzat a escala estatal.

A Catalunya semblava que no hi havia opcions de jugar aquesta partida. Tot va canviar quan en els primers anys d’aquest segle, el llavors president de la
Generalitat, Pasqual Maragall, va impulsar la redacció
d’un nou Estatut d’Autonomia per a Catalunya. Per a
la seva redacció, la Generalitat va obrir un procés de
participació ciutadana en el qual el sindicat va participar demanant que el nou Estatut inclogués el dret a
la informació de la ciutadania com un dels drets fonamentals que havien de ser reconeguts als ciutadans i
ciutadanes de Catalunya. Vam reclamar que hi hagués
un article que establís l’obligació de la Generalitat de
garantir el dret a la informació de la ciutadania. No va
ser fàcil, però al final hi va ser, concretat en l’article 52
del citat Estatut. Tot i ser un dels articles que va ser
impugnat pel Partit Popular quan va portar l’Estatut al
Tribunal Constitucional, finalment, aquest va quedar
redactat tal com havia sortit inicialment de fàbrica. I
diu el següent:
«Article 52. Mitjans de comunicació social
1.– Correspon als poders públics de promoure les condicions per a garantir el
dret a la informació i a rebre dels mitjans
de comunicació una informació veraç i
uns continguts que respectin la dignitat
de les persones i el pluralisme polític, social, cultural i religiós. En el cas dels mitjans de comunicació de titularitat pública
la informació també ha d’ésser neutral.

Una de les assignatures
pendents dels grups polítics del
Parlament de Catalunya és el
desenvolupament legislatiu de
l’article 52 de l’Estatut.
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Foto Toni Garriga

Foto Ana Jiménez

2.– Els poders públics han de promoure
les condicions per a garantir l’accés sense
discriminacions als serveis audiovisuals
en l’àmbit de Catalunya.
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Això ens va oferir la possibilitat d’intentar que almenys a Catalunya es pogués regular sobre dret a la
informació. Des del primer dia hem intentat que des
del Parlament de Catalunya i/o des del Govern de la
Generalitat es desenvolupés aquest article 52. Ens
hem reunit al llarg de totes les legislatures que hi ha
hagut des de llavors amb tots els grups parlamentaris
de la Cambra i amb els responsables de Comunicació
del Govern català.
En un primer moment, hi havia el dubte relatiu a les
competències de la Generalitat per poder regular sobre drets fonamentals, cosa que obligaria a fer-ho a
través d’una llei orgànica d’àmbit estatal. Per això, qui
en aquell moment va ser secretari de comunicació de
la Generalitat, Albert Sáez, va encarregar un dictamen
a l’Institut d’Estudis Autonòmics (IEA) perquè determinés si la Generalitat podria fer una llei de garanties
del dret a la informació de la ciutadania (o el nom que
tingués en el moment que es fes). El pronunciament
d’aquest institut va ser clar. Certament, la Generalitat
no té competències per regular un dret fonamental
com aquest, però sí per fer-ho sobre determinades
qüestions que, al cap i a la fi, eren les que caldria regular en una llei d’aquestes característiques. Estem
parlant de qüestions com:
• Definició de la professió i tipologia dels periodistes
• Creació d’un registre professional
• Drets i deures. Podria incloure des de les incompatibilitats que s’han de tenir en compte
en l’exercici professional i la responsabilitat davant infraccions deontològiques fins al
desenvolupament del contingut no essencial
del secret professional
• Previsió de subscripció obligatòria d’assegurances que cobreixin el risc de responsabilitat
civil derivat de resolucions judicials
• Instruments per a l’exercici de la professió: accés a arxius públics i a altres fonts d’informació
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Són moltes i de les més importants de les que haurien
de formar part del cos d’una regulació com la que demanem des de diverses organitzacions de periodistes.
Inicialment va semblar que el Govern optaria per promoure una llei des de l’Executiu. Això va canviar amb
l’arribada de Carles Mundó a la Secretaria de Comunicació, a qui el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, va confiar aquest càrrec després de la sortida
de Sáez. Des del Govern es va considerar que aquesta
era una qüestió que s’havia de promoure des del Parlament, amb una tasca conjunta dels grups polítics de la
Cambra catalana.
Així, des de llavors, vam anar mantenint trobades amb
tots els grups parlamentaris de la Cambra per tal que
promoguessin el desenvolupament legislatiu d’aquest
article 52 de l’Estatut. La resposta que sempre obteníem era que coincidien amb nosaltres –amb graus
diferents d’entusiasme, tot sigui dit de passada– en
la necessitat de regular el dret a la informació de la
ciutadania perquè reconeixien que la situació del periodisme i dels mitjans de comunicació s’estava degradant per moments. Però a part de bones paraules poc
s’avançava, especialment pel poc interès dels grups
majoritaris de la Cambra.
El 2013, ja amb Artur Mas a la presidència de la Generalitat, ens vam reunir com a sindicat amb el conseller de Presidència, Francesc Homs, i el secretari
de Comunicació, Josep Martí Blanch, en una trobada
promoguda pel mateix conseller. En aquella reunió
amb Homs vam reiterar els nostres arguments que
Catalunya –i Espanya– estaven a la cua d’Europa i de
mig món pel que fa a regulació del dret a la informació de la ciutadania. Martí i Homs ens van demanar si
disposàvem d’alguna comparativa del que hi havia en
altres països sobre la matèria. Els vam respondre que
sí, però també vam admetre que les dades eren un pèl
antigues i que si realment els interessava la qüestió, les
ampliaríem i les actualitzaríem. Ens van dir que podria
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LA CRISI I LES
REGULACIONS
D’OCUPACIÓ

L’informe de l’Institut d’Estudis Autonòmics
certifica que la Generalitat té competències per
legislar sobre el Dret a la Informació.

ser una feina molt útil i vam quedar que impulsaríem
aquest estudi i que els el facilitaríem quan l’acabéssim.
L’SPC em va encarregar la realització de l’informe i
amb l’ajuda i col·laboració de companys i companyes
dels sindicats europeus de periodistes, amb recerques
fetes en altres països, vaig elaborar l’estudi Comparativa Europea sobre dret a la informació, que constata
l’enorme retrocés, tant a Catalunya com a Espanya, en
la regulació del dret a la informació de la ciutadania.
Aquest treball ens va oferir una eina important a l’hora
de convèncer els diferents interlocutors amb els quals
ens entrevistàvem que la reclamació d’una llei com la
que plantejàvem estava plenament justificada.
En les legislatures posteriors hem seguit fent la tasca
de gota malaia sobre els grups parlamentaris. De tota
manera, durant aquests anys hi ha hagut dos grans inconvenients. El primer és la situació política del país,
on el conflicte que es viu ha distorsionat l’activitat institucional. Però més determinant ha estat encara que
els diferents grups parlamentaris han posat al davant
d’aquesta qüestió la reforma de les lleis audiovisuals
i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA). Els grups parlamentaris ens manifestaven el
seu interès per afrontar el desenvolupament de l’article 52 de l’Estatut, però que abans havien de resoldre
el futur de la CCMA. Ens deien que les persones que se
n’haurien d’ocupar eren les mateixes en els dos casos
i que calia acabar primer el de la radiotelevisió pública
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Protesta dels
treballadors i les
treballadores d’El
Periódico, davant la
porta del diari, per
l’ERO que l’empresa
volia imposar el 2017.

catalana. Com que solucionar el futur de la CCMA no
avançava i es demorava contínuament, l’article 52 es
quedava on era.
En la legislatura actual, però, han seguit movent-se
peces. L’SPC i altres organitzacions del sector hem
impulsat una dinàmica de treball conjunt en qüestions
en les quals compartim plantejaments. Des del 2017
hem estat organitzant accions conjuntes. Una de les
més importants va ser l’aprovació en una assemblea
oberta de la professió celebrada la tardor del 2017
del pentadecàleg 15 accions per dignificar el periodisme. Una d’aquestes accions és la regulació del dret a
la informació de la ciutadania. I així, una qüestió que
fins ara havíem fet en solitari o, en el millor dels casos,
cada entitat per separat, ara ho fem tots junts. Ens hem
organitzat en el que hem batejat com Comissió Periodigne i, com a tal, en els darrers mesos ens hem entrevistat amb els grups parlamentaris. Ara la reforma de
la CCMA ja està feta i la pilota és a la seva teulada. La
Comissió Periodigne està formada per l’Associació de
Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), el Grup de
Periodistes Ramon Barnils (GPRB), la Revista Deriva
–fins fa poc SomAtents–, Solidaritat i Comunicació
(SICOM) i l’SPC.
La regulació del dret a la informació de la ciutadania
amb el desenvolupament legislatiu de l’article 52 de
l’Estatut encara és força lluny, però cada vegada està
més a prop. Hi seguirem insistint fins a aconseguir-ho.

78

Fabián Nevado
Assessor Laboral de l’SPC (1998-2020)

El 31 de desembre del 2008, el Grupo Zeta presentava l’expedient de regulació d’ocupació més gran que
fins avui s’havia produït en els mitjans de comunicació
de masses. En total es plantejaven 542 acomiadaments
que afectaven la pràctica totalitat de les empreses que
tenia el grup de comunicació. Una xifra considerable en un conglomerat empresarial que comptava en
aquelles dates amb uns 2.200 treballadors repartits en
diferents capçaleres de premsa diària i revistes, sense
oblidar les empreses que donaven servei a aquestes
capçaleres. És el cas de Zeta Gestión de Medios, que
gestionava la publicitat; o de Zeta Servicios y Equipos,
que atenia les necessitats tècniques i informàtiques de
les diferents societats. Aquest expedient de regulació
del Grupo Z marcaria el camí de moltes empreses que
van fer acomiadaments –alguns dels quals van ser massius i uns altres en menys proporció–, que van afectar
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de manera molt considerable el sector. La crisi havia
entrat de ple en els mitjans de comunicació de masses i
això, unit a la baixada dels preus de la publicitat, el descens de les vendes i, en certa manera, l’accés gratuït a
les edicions digitals dels diferents diaris, era la suma de
circumstàncies que havia sumit els mitjans, sobretot la
premsa, en una molt delicada situació de supervivència
del seu negoci tradicional.
A aquest reguitzell de factors, calia sumar-n’hi un
altre de molt important, i era el tancament continuat de punts de venda. En només una dècada –es pot
circumscriure des de l’any 2009 fins al 2019–, s’han
perdut 8.500 punts de venda de diaris i revistes a tot
Espanya. Una brutalitat si tenim en compte que s’ha
passat de 25.000 punts de venda a 16.500 a tot l’Estat espanyol, és a dir, una caiguda d’una tercera part
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7.5
aproximadament. I circumscrit
exclusivament a Barcelona i
província, l’augment del tancament de punts de venda ha
estat considerable. En deu anys
s’ha passat de 1.900 a 1.050
establiments que venen periòdics i revistes, és a dir, un 45%
menys.

Foto Rosa Maria Bravo

Avui dia, aquesta problemàtica
s’ha accentuat encara més, ja
que els quioscos tradicionals
estan tancant i trobar punts de
venda que reemplacin la tasca
que els sacrificats quiosquers
realitzaven sembla pràcticament impossible. El quiosquer
era una persona de confiança
Protesta dels treballadors del PuntAvui quan
que encara que tenia una relació
l’empresa va decidir tancar la redacció de Barcelona.
comercial amb el comprador de
premsa, atenia amb summa atenció la petició dels coms’estima en uns 6.000. No va haver-hi cap mitjà de copradors que acumulaven cupons per obtenir les promunicació que s’escapés de la crisi. Les reduccions es
mocions de tota índole que realitzava la premsa en un
van fer mitjançant expedients de regulació d’ocupació
intent titànic de mantenir quotes de vendes i, en certa
(ERO) –la qual cosa es coneix com a acomiadament
manera, també de difusió.
col·lectiu– o mitjançant expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), reduccions salarials, desA la problemàtica anterior, cal sumar-hi el paper de les
vinculaments de conveni, acomiadaments objectius
rotatives. Com que les vendes baixaven, es reduïen les
que no aconseguien els barems legals que marca l’Estirades i en conseqüència també les plantilles de manetatut dels Treballadors i mesures d’un altre calibre que
ra dràstica. La filosofia segons la qual cada diari havia
l’única cosa que pretenien era precaritzar de manera
de tenir la seva pròpia rotativa començava a trontollar
molt accentuada l’ocupació.
de manera molt seriosa. Era molt incomprensible que
diaris locals i provincials tinguessin les seves pròpies
Tota la destrucció d’ocupació i la precarització de la
plantes impressores amb l’elevat cost que això suposaque quedava es va produir abans de la reforma laboral
va. Però de renunciar a realitzar tot el cicle de producque el Partit Popular va posar en marxa el febrer del
ció, els empresaris de premsa no volien ni sentir-ne
2012 i que van secundar sense cap rubor l’extinta
parlar. Per això calia tenir rotatives pròpies encara que
CiU, UPN i el Foro de Asturias, d’Álvarez Cascos.
les vendes efectives dels seus productes no arribessin
Abans de la reforma, l’entesa entre les parts (sindicats,
ni a 5.000 exemplars, i això en el millor dels casos.
treballadors i patronals) era possible moltes vegades
Quan la crisi estava en el punt més àlgid, la realitat
amb la inestimable ajuda de l’autoritat laboral. Tots
es va instal·lar de manera accelerada en la majoria de
entenien que la millor solució era un acord i, en certa
mitjans. Van entendre que mantenir el cost d’una romanera, tots treballaven per aconseguir-lo. Era la sotativa pròpia erosionava el negoci de manera perillosa,
lució menys traumàtica, ja que l’objectiu principal era
i encara més quan les tirades havien baixat de manera
la mínima destrucció d’ocupació possible. I en molts
considerable en descendir les vendes. Molts diaris van
casos s’aconseguia rebaixar les pretensions d’acomiaoptar per imprimir en tallers externs. Es van començar
daments massius i reduccions salarials que posaven a la
a tancar rotatives i es va concentrar el tiratge en dos o
part alta de la taula les empreses.
tres grans centres d’impressió a Barcelona, i una cosa
similar va passar en altres llocs d’Espanya.
Quan va entrar en vigor, el 12 de febrer del 2012, la
reforma laboral que va fer el Partit Popular, el panoraLa suma de factors que s’han esmentat amb anteriorima de les relacions laborals i la negociació col·lectiva
tat va fer que la crisi impactés en l’ocupació de manera
es va enterbolir de manera considerable. Vam advertir
molt acusada. En total, en els mitjans de comunicació
llavors des de l’SPC, en aquesta anàlisi feta per mi (Rede masses (diaris en suport paper i digitals, revistes,
forma Laboral 2012) per al sindicat, de tots els riscos
ràdios, televisions…) es van perdre uns 10.000 llocs
que comportava per al món del treball. El que abans es
de treball de totes les categories professionals. I en
construïa amb el diàleg, amb la reforma va saltar pels
el cas dels periodistes que van perdre la feina, la xifra
aires. No sols la quantia dels acomiadaments en què es
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7.5
reconeixia la improcedència (va
passar de 45 a 33 dies), també
afectava la mateixa negociació
col·lectiva, una poderosa arma
que havia servit d’entesa, amb
alguns estira-i-arronses, per
canalitzar les relacions laborals. Amb la nova llei de Fátima Báñez, ministra de Treball
del PP, presentar un expedient
era un camí de roses per a les
empreses. Si no hi havia acord
en els terminis fixats per llei,
l’empresa executava l’expedient
sense la garantia de supervisió
de l’autoritat laboral. I només
quedaven els tribunals per revertir-ho. Però la situació de la
justícia era i és molt incerta, i
La defensa dels drets laborals i professionals
encara més quan les causes que
dels i les periodistes, un objectiu de sempre de l’SPC.
motivaven els expedients s’haaviat millor, perquè si hi ha un canvi polític, no sabem
vien ampliat de manera considerable, fins al punt que
el que pot passar». La por mou muntanyes i aquesta
per causes econòmiques com ara l’existència de pèrpor estava instal·lada al cap d’alguns empresaris encadues actuals o previstes o la disminució persistent del
ra que no l’explicitessin en la memòria explicativa dels
seu nivell d’ingressos ordinaris o de vendes durant un
expedients d’acomiadament col·lectiu.
període de temps de tres trimestres consecutius, sense
analitzar-ho ni motivar-ho prou, la causa es consideraLa segona tanda d’acomiadaments col·lectius amb
va justificada.
la reforma laboral va enterbolir en excés les relacions laborals i la posició de força dels sindicats, que
I les empreses comptaven, la majoria, amb bons aslegalment s’havien vist limitats a exercir un paper de
sessors legals i econòmics que feien meravelles amb la
vigilants dels processos, sense capacitat negociadora
memòria explicativa de les causes de l’acomiadament
efectiva.
col·lectiu.
La barra lliure que el PP va donar a les empreses amb
la reforma laboral va fer que el nombre d’expedients
tornés a créixer exponencialment, sobretot tenint en
compte que gairebé l’única causa que podia tenir èxit
en els tribunals per revertir els expedients, és a dir, que
no fossin aprovats, era demostrar que una de les parts
havia negociat de mala fe amb vista a la consecució
d’un acord. I la mala fe és una cosa difícil de demostrar.
Amb la qual cosa, les empreses deixaven que els terminis legals transcorreguessin sense negociar res de
manera efectiva per poder imposar l’expedient sense
acord, perquè la llei els permetia l’execució de l’acomiadament col·lectiu i les condicions amb què estava
fet amb l’únic requisit de comunicar la seva decisió als
representants dels treballadors i a l’autoritat laboral.
La permissivitat i flexibilitat que els donava i els dóna
la llei fins ara –ja veurem què passa amb la possible
marxa enrere de la reforma laboral del 2012 anunciada
pel nou govern espanyol de coalició– van animar força
empresaris a presentar expedients pel que pogués venir políticament parlant. I és que la inestabilitat política, sense voler-ho, actuava com a factor de crida per als
empresaris: «Prenguem les mesures laborals com més
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El canvi legislatiu del PP no sols va flexibilitzar el mercat laboral, sinó que va inclinar la balança de la negociació de manera excessiva del costat de les empreses.
Les conseqüències de la reforma ja s’han vist amb escreix en els vuit anys que fa que és vigent: una precarització gairebé absoluta del mercat de treball i l’anul·
lació d’eines que permetrien la negociació equilibrada
entre treballadors i empresaris.
I per posar la cirereta al pastís de com n’és de lesiva la
reforma laboral, el Tribunal Constitucional va avalar
recentment l’acomiadament per absentisme laboral.
La sentència basava els seus arguments en l’article
52.d de l’Estatut dels Treballadors, que permet acomiadar per faltes d’assistència a la feina, justificades
però intermitents, que aconsegueixin el 20% de les
jornades hàbils en dos mesos.
Si no es deroga la reforma laboral i s’elabora un nou
Estatut dels Treballadors, amb el consens, si pot ser,
de totes les parts implicades, el mercat laboral continuarà deteriorant-se fins a límits insospitats i la precarietat continuarà imperant de manera absoluta en les
relacions laborals.
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LA DAVALLADA DE LA PREMSA

formació voluntària juntament amb la popularització
de les notícies falses (fake news) esdevé una oportunitat per a la contesa política. Un nou entorn on captar
vots, on incloure temàtiques a l’agenda pública, on és
possible seguir manipulant l’opinió pública.
En paral·lel als tancaments de molts mitjans tradicionals ha aparegut la possibilitat de crear MC en l’àmbit
digital, amb poca inversió. Això ha generat un creixement exponencial de l’oferta que ha tingut com a conseqüència una fragmentació de les audiències, que de
retruc ha dificultat la rendibilitat dels negocis. Molts
mitjans són deficitaris. Aquesta qüestió no és fútil,
ja que comporta salaris a la baixa en un entorn amb
redaccions molt reduïdes que no poden fer front a la
generació de continguts de qualitat.

Foto Toni Garriga

La seu d’El Periódico,
a Barcelona, un diari,
que com la resta de
capçaleres ha vist
caure les seves xifres
de difusió de l’edició
en paper..

La manca de rigor en la contrastació i l’emissió de notícies ha comportat un descrèdit de la feina i de la reputació dels professionals periodístics. És un fet ben
palès que es revela en les enquestes i que ha arribat a
ser denunciat fins i tot pel mateix secretari general de
les Nacions Unides.

Dr. Joaquín Marqués-Pascual
Professor universitari a l’EAE Business School

A principis del segle XXI (l’abril de l’any 2000) el
consum de premsa diària superava els 12 milions de
lectors (segons les dades de l’EGM). Les revistes setmanals eren consumides per més de 10 milions de
persones. Més de 13 milions es miraven les revistes
mensuals. Actualment, els diaris no arriben als nou
milions, els setmanaris no superen els cinc milions i
les revistes mensuals han perdut els vuit milions de
lectors.
El periodisme, conegut tradicionalment com a quart
poder, ha viscut al llarg d’aquest segle XXI una pèrdua
constant, cada dècada, del seu estatus a causa del canvi de societat que s’està esdevenint. És un fet general
que s’està vivint arreu. Les causes en són diverses.
En primer lloc, hem de tenir en compte la transformació social, que està sent molt intensa. Alguns experts
assenyalen aquest canvi com a disruptiu. Els processos
de digitalització que s’estan produint han comportat
que les audiències, abans passives, esdevinguin no
només receptores d’informació, sinó que els ciutadans també poden ser ara emissors informatius. O sia,
també són capaços de generar continguts i per tant es
converteixen alhora en receptors i emissors. Aquest
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La manca de rendibilitat de molts mitjans els fa dèbils
davant dels poderosos i això comporta que perdin la
seva independència. La feblesa financera és un marc
de descompensació que és aprofitat per les elits com
a corretja de propagació d’informacions interessades.
L’opinió pública s’adona que molts mitjans es converteixen en la voz de su amo i això genera una pèrdua de
credibilitat dels MC.

fenomen és conegut amb la paraula prosumidors (productor i consumidor a la vegada).
Això comporta l’existència de moltes més fonts per les
quals les persones es poden informar, es passa d’un
sistema on la informació era escassa i estava en mans
dels mitjans de comunicació (MC) a un altre panorama
en què les fonts són múltiples i els continguts excessius. Estem en un escenari de sobreinformació. Una
persona ha de fer doncs un esforç molt gran per seleccionar, ja que és impossible assolir aquest enorme cabal d’informació. I no està prou preparada per destriar
el gra de la palla.
L’escenari encara és pitjor quan es converteix en emissor d’informacions. Moltes persones, sense formació
periodística, han aprofitat la tecnologia (per exemple
els blogs i videoblogs) per fer difusió de fets sense
contrastar. En paral·lel s’ha esdevingut la creació del
mal anomenat periodisme ciutadà. A més, la popularització de les xarxes socials ha estat una altra via per a
la potenciació d’aquesta situació.
Al mateix temps, la contrainformació ha trobat en
aquest nou escenari un camp per recórrer. La desin-
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A més, la professió al nostre país no està regulada com
en altres contrades, de manera que a dins de les redaccions trobem un seguit de professionals que provenen
d’altres estudis acadèmics, amb una manca de coneixements necessaris per poder fer la tasca periodística
de manera escrupolosa. Si a això afegim l’excés de professionals titulats que surten cada any de les facultats
de periodisme ja tenim muntat un escenari diabòlic en
què els empresaris poden pressionar els professionals
amb condicions laborals moltes vegades draconianes.
A més a més, s’ha d’apuntar també la manca de sentit gremial d’aquests professionals que fa que siguin
massa individualistes massa vegades. La sindicació
per defensar els interessos col·lectius és escassa dins
del col·lectiu, la qual cosa afebleix la defensa dels seus
interessos.
També hem de tenir en compte que les empreses de
mitjans moltes vegades s’han doblegat al desig dels
seus anunciants i no han rebutjat les pressions que
reben des d’àmbits empresarials i polítics i han deixat,
d’aquesta manera, desemparats els seus treballadors
que, davant la disjuntiva de complir amb el codi ètic
de la professió o acceptar les indicacions de l’empresa,
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han apostat pel segon camí per tal de defensar el seu
lloc de treball.
És un altre factor afegit la manca d’ètica de molts periodistes. Encara que la professió s’ha dotat d’uns codis
ètics, moltes vegades aquests no són respectats. L’absència de càstigs severs fa que la utilitat de la deontologia estigui en dubte.
La davallada de publicitat és constant des de principis
d’aquest segle. Una gran part del que abans es canalitzava cap als MC ara es dirigeix a les butxaques de nous
i importants actors, agregadors de notícies, però sense
cap orientació informativa. El cas de Google o Facebook són els més coneguts, però no són els únics.
Per últim, la necessitat de destacar ha obligat els professionals a buscar que els seus continguts tinguin un
impacte més gran, la qual cosa condueix cap al sensacionalisme. Als joves, sigui la generació mil·lennista o
els centennistes, cada vegada els costa més llegir. Les
peces audiovisuals, si són de llarga durada, tampoc són
ben rebudes. La cultura de l’espot publicitari, on no té
cabuda la reflexió, moltes vegades orientat a despertar
les emocions, està més de moda. Per això, la construcció de notícies fent servir les tècniques de l’storytelling
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agafa més protagonisme. L’impacte dins el cervell de
les històries emocionals és molt més profund que l’explicació dels fets mitjançant dades.

La caiguda de vendes de la premsa
ha provocat també el tancament de
nombrosos quioscos.

Foto Toni Garriga

No s’albira una solució a aquesta problemàtica. Més
aviat al contrari. Cada vegada són més habituals els
continguts informatius on l’espectacle és més protagonista. L’infotainment (la barreja entre informació i
entreteniment) pren, any rere any, més protagonisme
dins dels informatius (especialment a la televisió). Els
mitjans amb més difusió, normalment els que generen
continguts audiovisuals, mostren una hibridació de gèneres. En aquests mitjans, la contrastació, la qualitat i
el respecte per la veritat no són ben rebuts. El que importa és ser el primer a donar la notícia per tal d’aconseguir més repercussió. La tradicional separació de
gèneres entre informació i opinió és cosa del passat. La
transmedialitat (la munió de diferents suports dins un
mateix mitjà que alhora incorpora un portal de notícies, un canal de televisió, un repositori de podcast, etcètera) ja és una realitat. Això comporta en molts casos un
tipus de professional que ha d’assumir noves rutines:
ha de ser capaç de treballar un text, tractar imatges estàtiques i en moviment, saber maquetar i programar i
ha de tenir coneixements de xarxes socials i de màrqueting per fer una bona cobertura de difusió. Ha de ser
un periodista multitasking. Molts dels professionals en
actiu actualment no estan preparats per assolir aquest
nou repte que, per una altra banda, suposa una sobreexplotació laboral.
Potenciar la credibilitat dels periodistes i, de retruc,
dels MC, passa per una reconscienciació de la població sobre el paper vital que té aquesta professió dins de
l’organització social d’un país.
Però mentre les notícies siguin una commodity, això
serà molt difícil. La ciutadania s’ha habituat a no haver de pagar pel consum de continguts informatius.
Aquest fet està encara molt més arrelat en les noves generacions, que no accepten pagar si ho poden aconseguir gratis. I ja se sap com és de difícil canviar un hàbit
de comportament.
Els nous escenaris, amb l’adveniment dels sistemes
d’intel·ligència artificial, tampoc hi ajuden gaire. Cada
vegada hi ha més redaccions on una part de les notícies
són confeccionades per sistemes robòtics. La substitució de l’home per la màquina és un altre perill que
fa molt necessari repensar en profunditat la professió.
Quins coneixements necessitarà el periodista del futur? La resposta que comencen a donar algunes escoles universitàries és la reconversió cap a un nou model
de professional amb coneixements de computació, de
gestió d’empreses i de psicologia social, de manera
que comprengui la triple dimensió de les persones: la
humana, la jurídica (les empreses) i la tecnològica (els
robots). Aquest és el nou escenari del segle XXI.
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ELS NOUS MODELS DE
MITJANS DE COMUNICACIÓ

Els darrers anys han aparegut diversos nous mitjans de comunicació que han donat un nou impuls al periodisme.

Francesc Ràfols / Joana Garcia Grenzner
President de l’SPC / Periodista ‘freelance’

Els mitjans de comunicació estan malalts des de fa
molts anys, especialment la premsa en paper, que ha
vist com es perdien vendes de manera molt accelerada. Una situació que la crisi econòmica del 2008 ha
agreujat. Però no n’és l’única responsable, ni tan sols
la responsable principal. Quines en són les causes?
L’ordre en el qual les citarem no implica que les primeres siguin més importants que les que les segueixen.
Per una banda, ens trobem amb un canvi dels usos a
l’hora d’informar-se de les generacions més joves. És
molt difícil actualment veure persones de menys de 40
anys amb un diari sota el braç. Les noves tecnologies
i l’aparició dels mitjans digitals expliquen el fenomen.
A més, la possibilitat de trobar molta informació gratuïta a internet ha allunyat molta gent dels mitjans de
pagament.
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Una altra raó és la pèrdua de credibilitat generalitzada
del periodisme que es practica. Hi ha diversos estudis
i informes que així ho avalen. I fins i tot n’hi ha que assenyalen que aquesta situació és especialment greu a
l’Estat espanyol. Un estudi del 2015 de la Universitat
d’Oxford revela que només «el 34% de la ciutadania
espanyola confia en la majoria de notícies publicades
als mitjans. Això la situa molt lluny de Finlàndia, on
gaudeixen de la confiança del 68% de la ciutadania; seguida del Brasil (62%), Alemanya (60%), Dinamarca
(57%), el Regne Unit (51%), Irlanda (48%), el Japó
(46%), Austràlia (39%), França (38%) i Itàlia (35%).
Per sota d’Espanya només hi ha els Estats Units (32%).
La fallida de les inversions que alguns dels grans grups
de comunicació espanyols van fer tant a l’Estat com a
escala internacional va deixar aquestes empreses en
una delicada situació econòmica, sense capacitat per
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Acte celebrat per El
crític per parlar amb
el seu públic de temes
d’actualitat.

tornar els deutes que havien generat. Un bon pessic
d’aquest deute ha estat convertit en accions per part
de les entitats bancàries creditores, la qual cosa les ha
convertit en propietàries d’aquests mitjans, en cada
cas en el percentatge que hagi correspost.
A banda de la pèrdua d’ingressos per difusió dels mitjans, especialment, insistim, de la premsa en paper, la
crisi econòmica també va comportar una baixada dels
preus de la publicitat fins a quantitats gairebé irrisòries. També va fer que empreses que abans de la crisi
s’anunciaven als mitjans després deixessin de fer-ho
per no poder-hi destinar partides o pel que fos. Només
les grans companyies per a les quals la publicitat suposa una manera de comprar un tractament preferencial
per part dels mitjans mantenien les seves campanyes,
amb unes tarifes força rebaixades.
De manera paral·lela, s’ha produït cada cop més un
allunyament dels mitjans de la seva responsabilitat social d’oferir una informació de qualitat a les seves audiències, pel fet de donar prioritat, a l’hora d’elaborar
els seus continguts periodístics, als seus interessos
empresarials, econòmics i polítics. Això ha fet que la
ciutadania s’hagi sentit cada cop menys interessada en
el que li podien explicar diaris, revistes, ràdios, televisions o webs i ha deixat de seguir-los.
Aquest article no pretén fer una anàlisi detallada de la
crisi al sector de la comunicació sinó simplement apuntar alguns aspectes del perquè s’ha produït i com això
ha afavorit l’aparició d’una altra manera de fer periodisme. Totes aquestes causes assenyalades han degenerat
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en un còctel indigest per a les empreses informatives.
La conseqüència principal ha estat la precarietat laboral, ja que els problemes econòmics dels mitjans han
suposat Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO),
acomiadaments, rebaixes de sou, plantilles disminuïdes amb la càrrega de feina que això suposa... Tot això
ha provocat una pèrdua de qualitat que ha tingut com
a conseqüència que encara hi hagi menys vendes, de
manera que s’entra en una espiral fatal que acaba amb
nous ERO i treballadors/res al carrer.
Un bri d’esperança
Uns mitjans amb menys gent per fer més feina i el poc
interès dels seus directius a l’hora de garantir el dret
a la informació de la ciutadania han posat el sector en
una difícil situació i amb el futur més que compromès.
L’aparició els darrers anys d’iniciatives periodístiques
impulsades per periodistes ha permès un bri d’esperança per als que encara creiem que el bon periodisme
no només és possible, sinó que és indispensable en una
societat democràtica.
Molts d’aquests projectes han estat impulsats per
periodistes que han saltat dels mitjans en crisi, sigui
perquè han perdut la feina, sigui perquè han marxat
abans de perdre-la, desencisats de com es treballava en
aquestes empreses. Hi ha experiències de tota mena.
La seva proposta partia del fet d’intentar fer dependre
els seus ingressos, els seus recursos, de persones que
confiaven en aquestes iniciatives per la via de participar-hi econòmicament o col·laborant-hi a través de la
subscripció. Creuen que la publicitat no pot ser l’eix
sobre el qual pivoti la viabilitat del mitjà i fins i tot al-
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guns d’aquests rebutgen anuncis de les grans empreses de l’Ibex35.
Aquests mitjans ja neixen amb altres fórmules societàries. Defensen que la informació no és una mercaderia
i per tant les empreses que s’hi dediquen han de ser
entitats sense ànim de lucre, com cooperatives, fundacions, associacions sense ànim de lucre...
Una de les persones que ho ha explicat millor és
l’economista francesa Julia Cagé al seu llibre Salvar
los medios de comunicación (Anagrama 2016). Cagé
diu: «Els mitjans de comunicació no són empreses
com les altres. Són empreses que tenen com a principal objectiu proporcionar un bé públic –una informació de qualitat, lliure i independent, indispensable per
al debat democràtic– i no han de ser les seves prioritats
el benefici i el repartiment de dividends entre els seus
accionistes. O, almenys, els mitjans de comunicació
no haurien de ser empreses com les altres. Perquè
quan ho són, en general, és en detriment de la informació».
Cagé també afirma: «La crisi dels mitjans de comunicació no és invisible [...]. Sovint el debat se centra
en la “mort del paper”. I el que és important no és el
suport sinó el contingut». Més endavant escriu: «Els
mitjans de comunicació han de superar la llei del mercat, ja que la recerca de beneficis els condueix a oblidar el seu primer objectiu: proporcionar una informació independent i de qualitat. Diguem-ho clarament,
no haurien de cotitzar. Més encara, quan ho fan, els
diaris tenen (als Estats Units) una responsabilitat fi-
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duciària davant dels seus accionistes de buscar com
més beneficis millor. I això entra en contradicció amb
la seva responsabilitat “moral” que és, com recorda la
declaració de principis de la societat d’editors de diaris nord-americans, servir al bé públic. De la mateixa
manera que és impensable treure a borsa les universitats, ja que tenen la responsabilitat moral d’educar,
formar i investigar».
És difícil explicar millor el perquè d’aquestes noves
experiències periodístiques. El problema principal
que tenen, almenys a Espanya i a Catalunya, és la seva
feblesa econòmica, una pedra a la sabata pel que fa a
la seva viabilitat. Difícilment poden pagar grans sous,
però molts d’aquests projectes estan experimentant
un creixement petit, però sostingut. El seu repte és
guanyar-se la confiança de la societat i que la gent accepti que la informació té un preu i que si no el paga
ella, potser ho farà algú altre.
El periodista Joan Canela publicava el 29 de novembre del 2019 un article a La Directa en què analitzava
l’experiència d’aquesta altra mena de mitjans d’informació, tant els seus aspectes positius com les seves
debilitats. Canela assenyala: «Aquestes capçaleres no
han pogut sortir de l’espiral de sous baixos i tarifes
anèmiques per a les col·laboracions. Així i tot, es pot
argumentar que són preus de mercat: en alguns casos,
igualen o fins i tot milloren els preus absolutament ridículs abonats pels mitjans comercials. Aquests últims
han anat liquidant les plantilles més o menys ben pagades –fruit de dècades de lluita sindical– i les han substituït per freelance i falses autònomes». També apunta
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el periodista de La Directa que «la crisi de credibilitat
del periodisme –un dels motius pels quals a una gran
majoria de gent li costa pagar per la informació que
rep– el perjudica encara més que als grans diaris, els
quals tenen a l’abast altres vies d’ingressos tant si hi
ha lectores disposades a pagar pel producte com si no.
No ens referirem al funcionament dels mitjans tradicionals ni a dir què han de fer per recuperar de manera generalitzada la confiança de la ciutadania perquè
aquest tampoc és l’objecte d’aquest capítol.
Experiències diverses
Si volem buscar referents en aquest àmbit que avalin el
que estem dient, La Directa en seria un bon exemple.
Es tracta d’una experiència capdavantera, sorgida dels
moviments socials i del desaparegut Contrainfos. En
tretze anys, ha passat de tenir una estructura d’associació a esdevenir una cooperativa de consumidors,
pas que va fer el 2016. Va néixer al mateix temps que
la revista Diagonal, després reconvertida en El Salto,
una iniciativa similar dels moviments socials de Madrid i de l’Estat espanyol. Va sorgir del desaparegut
Molotov-Agencia UPA de contrainformación. També
són propostes molt a tenir en compte les d’elcritic.cat
i catalunyaplural.cat. La primera és una cooperativa
impulsada per periodistes i la segona és una iniciativa
d’una fundació.
Un altre exemple significatiu és La Marea, sorgida
després del tancament de l’edició en paper de Público.
La Marea va ser fruit de l’impuls d’alguns periodistes
que van perdre la feina quan el diari de Jaume Roures
va abaixar la persiana del rotatiu, i que van mantenir
després d’un desagradable litigi la propietat de la versió digital. Altres persones afectades van impulsar publicacions com Mongòlia o Alternativas Económicas.
La jornada, finalment, va ser un intent valent d’engegar un nou pol periodístic, en l’àmbit dels Països Catalans, però que, per diferents raons, no va reeixir.
És interessant analitzar la idea del periodisme
especialitzat com a pilar d›alguns d’aquests projectes.
Un dels casos més indiscutibles és Pikara, que fa deu
anys que parla de periodisme feminista. Era una aposta de risc i amb el temps i la deriva del moviment feminista aquest mitjà ha acabat esdevenint una referència
indiscutible. Ha guanyat premis i espai. June Fernández, una de les coordinadores, té un espai a Público, i
altres periodistes han treballat en la mateixa línia. Al
mateix temps, el 2010 neix La Independent, agència
de notícies amb visió de gènere, en una línia semblant.
També hi ha publicacions especialitzades en mirada
ecologista com Opcions o Soberanía alimentaria, entre altres, que també van en aquesta línia.
Aquest no és un estudi exhaustiu sobre els mitjans sense ànim de lucre, sinó que només pretén fer una pinze-
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llada d’algunes iniciatives pròximes. Però n’hi ha més.
Un dels periodistes que més ha treballat aquesta qüestió és Pascual Serrano, que al seu llibre La prensa ha
muerto: ¡Viva la prensa! (Ediciones Península, 2014)
repassa diverses experiències de periodisme independent que intenta fer un servei al seu públic i no a la seva
propietat. En aquest treball, Serrano parla de «mitjans
que no són grans i poderosos [...] però que han trobat
la manera d’arribar a la ciutadania [...] S’inspiren en la
ciutadania per decidir els seus continguts, donen veu
als sectors populars i als líders i intel·lectuals crítics i
funcionen amb el suport de les seves audiències».

LA PERSPECTIVA
DE GÈNERE EN LA
INFORMACIÓ

El paper del sindicalisme
El sindicalisme està acostumat a intervenir en empreses, representant la seva plantilla en les seves relacions
amb la direcció. A les empreses de comunicació tradicionals no és pas diferent. I quina és la intervenció
que els sindicats de periodistes han de tenir en aquests
tipus de mitjans nascuts de la iniciativa dels i les professionals de la informació? Té un doble vessant.
L’SPC, com tots els sindicats de periodistes, té dues
potes. Una és la defensa de les condicions de treball
dels treballadors i treballadores de la comunicació
i l’altra és la lluita per garantir el dret a la informació
de la ciutadania. Una és indestriable de l’altra. L’SPC
està a disposició de tots els mitjans per aconseguir que
aquests ofereixin una informació de qualitat, rigorosa i
independent. Però aquest nou tipus de mitjans basats
en projectes empresarials sense ànim de lucre –que
no vol dir que perdin diners, sinó que els beneficis es
reinverteixen en el producte– tenen dificultats de creixement perquè encara hi ha àmplies capes de la societat
que no els coneixen o que no els coneixen prou.
De la mateixa manera que hem d’intentar que aquests
mitjans siguin el màxim de respectuosos amb els drets
laborals de les persones que hi treballen, sigui en plantilla o en règim de col·laboració, això també ha de ser
un instrument per ajudar-los en el seu creixement. La
consolidació d’aquests projectes contribuirà a augmentar el pluralisme mediàtic, ajudarà a crear nous
llocs de treball en el sector, i a reforçar la tasca dels i
les periodistes i les seves organitzacions professionals
i sindicals per garantir el dret a la informació de la ciutadania.
Per això, des de l’SPC considerem tot nou mitjà que
neix amb aquestes premisses com un alè d’aire fresc
que enforteix el periodisme i, per tant, també la democràcia. Creiem també que cal buscar suports per contribuir a la seva viabilitat econòmica i estabilitat laboral.
En aquest sentit, defensem el seu accés a les ajudes públiques i a les campanyes institucionals sense discriminacions respecte dels altres mitjans de comunicació de
titularitat privada. Per tant, ajudar aquests projectes és
un fet inherent a la nostra actuació com a sindicat.
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Les dones periodistes
es mobilitzen des de
fa temps no només
per la igualtat en les
condicions laborals,
sinó també perquè la
informació es faci amb
una perspectiva de
gènere que enriqueixi
la informació que rep la
ciutadania.

Laia Serra
Secretària d’Igualtat de la Junta de l’SPC (des de 2018)

La perspectiva de gènere en el periodisme implica
una mirada de la realitat i un posicionament per explicar els fets que tingui en compte les experiències
i situacions de partida diferents que viuen dones i
homes, com ha exposat històricament el feminisme.
El moviment feminista, que ha lluitat per erradicar
l’opressió del patriarcat sobre les dones, però que
també ha estat referència i suport per a l’emancipació
i l’alliberament d’altres col·lectius, no és homogeni
ni doctrinal i alberga al seu si contínuament crítiques, autocrítiques, debats, diferències, etcètera, i
ha posat de manifest les dobles i triples discriminacions que viuen moltes dones. Als continguts dels
mitjans s’hi donen diverses exclusions que cal abor-
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dar: de raça, de religió, de capacitats, de classe... Ens
apel·len com a feministes, però també com a professionals del periodisme social, del periodisme que fa
sentir les veus que no es volen sentir.
El paper de les dones en la informació es va reconèixer internacionalment per primera vegada al capítol
J, La dona i els mitjans de difusió, de la Plataforma
d’Acció adoptada en la IV Conferència Mundial de
la Dona celebrada a Beijing l’any 1995, quan es va
posar en evidència que les dones no apareixien als
mitjans de comunicació i que quan ho feien era sota
paràmetres sexistes i estereotips que degraden la
seva imatge.
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Exercici del periodisme amb visió de gènere
Les rutines de rapidesa i immediatesa s’han apuntat
sempre com una barrera per al tractament equilibrat
de les dones als mitjans, i aquestes se sumen inevitablement a la falta de formació en gènere. En general,
no s’inclouen criteris d’informació no sexista i amb
perspectiva de gènere a les assignatures troncals de
periodisme a les universitats, i la formació universitària sobre la qüestió s’imparteix en assignatures optatives o en estudis especialitzats, com és el cas del Màster
en Gènere i Comunicació de l’UAB.

Foto César López Cuadra

En el marc d’aquella conferència es van presentar els
resultats del primer monitoratge mundial de mitjans
(GMMP) coordinat pel Projecte Mundial de Monitoratge de l’Associació per la Comunicació Cristiana
(WACC per les seves sigles en anglès). Van participar-hi 71 països i les dades van mostrar que les dones
només eren subjecte en la informació en un 17% de
les informacions.
El monitoratge s’actualitza cada cinc anys. Analitza la
presència de dones en els espais informatius de ràdio,
televisió i premsa escrita arreu del món i examina la
producció professional per valorar la influència del gènere en el treball periodístic. L’últim va ser el 2015 i
van participar-hi 114 països. Les dones van aparèixer
com a subjectes de la informació en un 24% (exactament el mateix percentatge que el 2010). Per primer
cop es va analitzar els missatges de Twitter i només
el 26% de les persones en les notícies d’internet i els
tuits dels mitjans van resultar ser dones.
Estructures androcèntriques inamovibles
Parlar de perspectiva de gènere en la informació és
també parlar de la presència i el rol de les dones en les
estructures elaboradores dels missatges.
Diverses recerques han posat el focus en les poques
dones que hi ha en la direcció dels mitjans. L’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC)
va elaborar una recerca el 2019 sobre el nombre de
dones en la direcció i en òrgans de decisió (consells
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Els Jardinets de
Gràcia, a Barcelona,
s’han convertit en punt
de reivindicació de les
dones periodistes el 8
de març.

de redacció) dels mitjans. A Catalunya la presència de
dones en les direccions de les redaccions de mitjans
escrits d’informació general, tant en format paper com
digital, era de vora el 22%, i a l’Estat espanyol, el 18%.
Les dones “representen des de fa cinc anys un 64%
de les persones llicenciades en comunicació”, recorda l’estudi, però la seva presència en la direcció dels
mitjans i en càrrecs de responsabilitat és mínima, per
tant, conclou: «Podríem pensar que les noies tenen
més dificultats per accedir a un lloc de treball en un
mitjà de comunicació i/o que la seva situació laboral
és més precària». Aquesta situació no només perjudica
les dones durant la seva etapa laboral sinó també en el
moment de calcular la seva jubilació.
Des de diverses organitzacions, així com des del mateix Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), es
denuncia que, d’una banda, les mesures insuficients
de conciliació, sumades a les discriminacions per raó
de gènere que romanen en el fons de les relacions laborals, i que contribueixen també a la bretxa salarial,
afecten especialment les dones, que tenen més contractes precaris o directament treballen com a freelance o falses autònomes en més nombre que els homes i
pateixen més assetjament sexual a la feina.
De l’altra, denunciem que la precarietat instal·lada en
el sector porta a sacrificar la qualitat del producte informatiu, i la perspectiva de gènere, que és un element
de rigor periodístic, es continua menyspreant.
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De fet, en el món acadèmic, segons l’estudi de l’ADPC,
tot i que entre el professorat dels estudis de comunicació de les universitats catalanes hi ha paritat, només
un 25% de dones són directores als departaments de
comunicació; la presència femenina als equips de direcció dels deganats és del 26% i només un 20% de
dones són deganes. És una hipòtesi gens forassenyada
que la poca presència de dones en alts càrrecs educatius impliqui un oblit de les qüestions de gènere en les
exigències curriculars.
Un element clau del periodisme amb visió de gènere
és l’ús del llenguatge no sexista ni androcèntric, malgrat que no és l’únic que cal tenir en compte i en canvi és el que més s’ha polemitzat, fins al punt que s’ha
arribat a ridiculitzar. Estaments com la RAE mostren
resistències al canvi: el 2012 va emetre el seu informe ‘Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer’, que
deslegitimava molts manuals i recomanacions sobre
aquesta qüestió, i el 2018 va publicar un Manual d’estil sense precedents on va continuar negant el llenguatge inclusiu.
Tanmateix, des dels estudis feministes s’ha reflexionat
àmpliament. La filòloga Eulàlia Lledó, amb una llarga
trajectòria en estudis lingüístics i perspectiva de gènere, proposava, per exemple, a Cambio lingüístico y
prensa (2013), anomenar les dones professionals pel
cognom, igual que es fa amb els homes, per evitar la
col·loquialització d’anomenar-les només amb el nom
(com ha estat la constant fins no fa gaire temps). També avalava el polèmic ús de les dobles formes i recomanava evitar l’ús inconscient de l’universal masculí,
que invisibilitza la presència al món de dones i homes.
De tota manera, i més enllà del llenguatge, és clau la
consciència i voluntat de transformació dels estereotips per part dels i les professionals de la informació.
Els rols amb què apareixen les dones als mitjans de
comunicació; les atribucions amb què se les presenta;
les preguntes que se’ls fan; el fet de descriure la seva
activitat o el seu físic, etcètera, determinen la reproducció d’estereotips o, al contrari, poden contribuir a
visibilitzar la imatge de les dones presents en diversos
estaments de la societat i les seves aportacions.
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Existeixen nombrosos manuals i recomanacions per
visibilitzar les dones i no estereotipar-les des dels mitjans de comunicació: Instalar el equilibrio: Igualdad
de género en el periodismo, de la Unesco i la Federació
Internacional de Periodistes (FIP), del 2009; Mujeres
y periodistas primero. Manual sobre los estereotipos
de género en los medios de comunicación, de Joke
Hermes, per al Consell d’Europa i amb la participació
de l’Instituto de la Mujer (2011); a Catalunya, Gènere
i Mitjans de Comunicació. Eines per a visibilitzar les
aportacions de les dones, del CAC, ICD i Col·legi de
Periodistes de Catalunya (2011)...
La qüestió és si s’apliquen i es difonen a les facultats i
a les redaccions.
Una menció a part requereix la informació sobre violència masclista, en què aquests estereotips són sovint
elements que justifiquen la violència (quan s’argumenta sobre la relació passional; es posen en dubte
les accions de les dones i la seva vestimenta, etcètera.)
o provoquen –per inèrcia o descuit, en el millor dels
casos– que no s’informi de les conseqüències penals
per al victimari i per tant no es mostri clarament el rebuig institucional i social vers aquestes violències. En
aquest sentit també hi ha les ‘Recomanacions. Tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació’ (última actualització el 2009) i cada any des
del 2011 l’ADPC n’analitza l’impacte. S’avança molt
lentament en l’aplicació de les recomanacions, però a
més actualment ressorgeixen discursos negacionistes,
com va alertar el 2019 l’Observatori de les Dones en
els Mitjans de Comunicació, que instava els mitjans a
intensificar la seva capacitat creativa per informar de
manera escrupolosa i alhora remoure els imaginaris;
a fiscalitzar els poders perquè posin recursos per fer
front al problema; a seguir consultant entitats i persones expertes que actuen contra aquesta violència, i a
seguir compromesos per accelerar el procés de la seva
erradicació.
El GMMP assenyalava el 2015 que les dones encara
són presentades com a víctimes el doble de vegades
que els homes; i com a expertes en les informacions
només apareixen en un 19% dels casos.
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FAKE NEWS, DESINFORMACIÓ I
L’ENYORANÇA DE LA VERITAT

Foto Joan Puig

Som font d’informació les dones? De quina informació
se’ns demana l’opinió? Segons el GMMP 2015, les
notícies sobre economia seguides de les notícies en
política són les menys probables que se centrin en les
dones, amb un 5% i 7% respectivament.
Sovint s’expressa des de les redaccions la dificultat de
trobar dones per ser entrevistades o per participar en
tertúlies. En gran part és per desconeixement. A Catalunya, el Cercador d’Expertes que el 2006 va elaborar
l’ADPC per a l’Institut Català de les Dones, va voler
corregir la manca de fonts d’expertes dones consultades en les informacions. Però també succeeix per qüestions més arrelades a la psique de les dones a conseqüència de les estructures socials patriarcals, com ara
la poca autoestima o les creences limitadores, o manca
d’ambició associada a les dones; o les responsabilitats
més grans de cura dels altres que encara tenen moltes
dones. Fins i tot també per evitar l’enfrontament, precisament, als estereotips que trobaran, ja sigui en els
mitjans, ja sigui en la societat, si hi participen.
Potser el que condiciona tota la resta d’elements perquè el periodisme integri la perspectiva de gènere és
precisament l’agenda setting. L’obertura a perspectives diverses es construeix a partir de la selecció dels
temes que es consideren importants, els espais que s’hi
dediquen i el tractament de les informacions.
Obstacles a superar
Tant els enfocaments de les informacions com les
modificacions en el llenguatge –no tan sols no sexista
sinó també inclusiu en altres sentits diferents del gènere– ens consta que són objecte d’anàlisi i debat a les
redaccions, i encara més des que dones feministes professionals estan posant damunt de la taula temàtiques
que fins no fa gaire eren tabús. El 8 de març del 2018,
dones periodistes i comunicadores van donar suport a
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Acte de les dones
periodistes en
la primera vaga
feminista el 8-M del
2018, als Jardins
Montserrat Roig.

Karma Peiró
Periodista, especialitzada en tecnologies de la
Informació i el periodisme de dades

la vaga feminista sota el moviment las periodistas paramos, i des de llavors, també a Catalunya, s’articulen
comissions de professionals diverses per visibilitzar les
demandes de les dones del sector. Des de la professió,
en general, s’agafa la responsabilitat per no reproduir
el masclisme persistent en la societat en els missatges
dels mitjans. Però altra vegada les rutines i cada cop
més la precarietat en què treballen els i les periodistes
dificulten una reflexió més profunda, pausada, i això
repercuteix sovint precisament en la permanència de
biaixos sexistes en massa notícies.
A més, no hi ha eines coercitives. Des de l’SPC es reclama des de fa anys la regulació del Dret a la Informació que obligui a complir el codi deontològic. L’última
acció en aquest sentit va ser la redacció conjunta amb
altres entitats del sector, i la seva presentació als representants del Parlament de Catalunya, de 15 accions
necessàries per un periodisme digne, que inclouen
aquestes recomanacions sobre el tractament informatiu en àmbits molt diversos, com la violència masclista,
la informació sobre joves, suïcidis, malaltia mental...
Llibres d’estil elaborats per l’Institut Oficial de Ràdio
i Televisió (RTVE) i la CCMA en la primera dècada
dels anys 2000 van incorporar la perspectiva de gènere. També en aquells anys un diari català va instaurar la
figura de la Defensora de la Igualtat, que va durar ben
poc. Darrerament, mitjans més nous estan fent apostes
per visibilitzar i millorar la perspectiva de gènere.
La societat és diversa i el periodisme actual no està
reflectint-ho prou ni en els continguts ni en les seves
estructures. El periodisme amb visió de gènere és un
element essencial per al periodisme lliure, garant de la
democràcia i de totes les llibertats. No podem supeditar-lo a criteris mercantilistes ni a prejudicis limitadors.
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Quan Pedro Sánchez va anunciar el febrer del 2019 les
primeres eleccions de l’any, les xarxes socials van entrar en plena efervescència. Això no va ser un fet excepcional, passa amb cada nova convocatòria. Però sí que
ho era que el líder del PP, Pablo Casado, tingués a Twitter un reforç extra de seguidors durant els mesos previs
als comicis del 28 d’abril. Investigadors d’Heurística1
–un grup d’experts de la Universitat de Barcelona i de
la Universitat Oberta de Catalunya– van desvelar poc
després que s’havien creat mig centenar de perfils falsos per alterar les converses en favor de Casado i altres
membres del seu partit2.
“L’estratègia consistia a omplir de propaganda popular
les converses al voltant de les intervencions del líder del
PP en programes de televisió, i així multiplicar el ressò de les seves declaracions”, explicava a El Diario.es
Emanuele Cozzo, expert en xarxes i sistemes complexos d’Heurística. Els investigadors van crear un algorisme per detectar les connexions entre els comptes falsos
que promocionaven Casado durant la campanya, i van
analitzar l’activitat durant setmanes. La manipulació va
ser detectada perquè un dels comptes ficticis feia servir
una foto de perfil d’un estudiant mexicà assassinat l’any
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anterior, la qual cosa va provocar que altres tuitaires estiressin del fil per treure a la llum l’estratagema.
Es pot considerar aquesta acció dins del concepte fake
news? La propaganda electoral ha existit sempre. Tot
i que el terme es va popularitzar arran de la campanya
presidencial de Donald Trump del 2016, l’Oxford English Dictionary el recull ja el 18903. El que està passant ara és que amb el gran potencial de distribució de
la informació del segle XXI es viralitzen en temps real i
de manera global. D’altra banda, no hi ha fronteres que
impedeixin l’expansió d’un missatge en segons i els
efectes es magnifiquen.
L’estudi Freedom on the Net4 –elaborat per l’organització independent Freedom House– ja assegurava el
2017 que les fake news les produeixen els governs i
els partits polítics. En els últims anys, la pràctica s’ha
tornat més sofisticada, amb agències productores de
propaganda i comptes falsos que exploten les xarxes
socials per assegurar una alta visibilitat als polítics que
els paguen. El mateix estudi, dos anys més tard5, continua alertant dels comptes automatitzats fraudulents
que difonen notícies falses.
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considerar-la una part millorable de la naturalesa
humana –i inherent a ella– quan fem ús de la llibertat
d’expressió, i per si mateixa no produeix danys públics massius i significatius. No obstant això, aquests
sí que es produeixen quan els grans monopolis informatius, polítics i econòmics inverteixen recursos en la
creació i viralització de la desinformació, tant en línia
com en formats tradicionals. En aquests casos, es deu
combatre proactivament per a salvaguardar els drets i
llibertats democràtiques».

La pèrdua del focus de la realitat és un afer cada cop
més greu, que amenaça de menysprear el valor de
la democràcia i d’acabar convertint la ciutadania en
masses desencantades, sense capacitat de crítica. Per
inventar fake news i difondre-les es necessita molt
poc temps. En canvi, per verificar les fonts, contrastar
el missatge i saber qui ha pagat per infoxicar (intoxicar informativament) poden passar dies o setmanes.
‘Fake news’ o desinformació?
El Baròmetre de la Confiança Edelman 20186 –va
entrevistar més de 33.000 persones de 28 països–
revela que set de cada deu enquestats estan realment
amoïnats per les fake news (notícies falses); el 63%
no sap distingir entre una informació contrastada i un
rumor i, el 59% confessa que resulta molt complicat
saber si al darrere d’aquella informació hi ha un mitjà
o l’ha produïda un bot.
El mateix 2018 es va desvelar que Facebook havia
permès a la consultora Cambridge Analytica7 analitzar dades de 50 milions de persones que escrivien
missatges a la xarxa social. L’anàlisi d’aquestes dades
va fer president Donald Trump a partir de la difusió
de notícies falses, dirigides a perfils de persones influenciables. El mateix va passar amb la campanya del
Brexit i, amb altres posteriors, com la del president
del Brasil, Jair Bolsonaro.
En els darrers cinc anys, s’han fet nombrosos estudis
per entendre què són exactament les notícies falses
i d’on procedeixen, perquè després de Cambridge
Analytica es continuen propagant. En un informe elaborat per al Council of Europe, l’experta Claire Wardle8, estableix set categories:

SPC

1. «Contingut enganyós»: ús manipulador de la informació;
2. «Contingut impostor»: quan se suplanten fonts
genuïnes;
3. «Contingut fabricat»: contingut nou que és predominantment fals i s’ha dissenyat per a enganyar
i perjudicar;
4. «Connexió falsa»: quan els titulars, imatges o llegendes no confirmen el contingut;
5. «Contingut fals»: quan la informació genuïna es
difon amb informació de context fals;
6. «Contingut manipulat»: quan la informació o
imatges reals s’utilitzen per enganyar»;
7. «Sàtira o paròdia»: pot convertir-se en error informatiu quan el públic la interpreta de forma
literal.
Ironies de la vida, la veritat s’ha desvirtuat tant que
necessitem experts en Desinformació com Wardle
per entendre què està passant amb la informació. En
aquest debat global, s’ha apuntat no fer servir l’etiqueta de notícies falses a molts dels rumors que corren
per les xarxes socials, perquè ni tan sols estan dotats
dels elements característics d’una informació publicada en un mitjà: titular, entradeta, autor, context informatiu, etc.

Qui produeix i difon la desinformació?
Està clar que les plataformes digitals o xarxes socials,
com Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, són
els principals viralitzadors de la desinformació. Però
qui les produeix? Al llibre #Fake You s’assenyala
amb el dit “els partits polítics, governs, grans corporacions, celebrities, personalitats i grans fortunes”.
Segons aquest treball, empreses especialitzades en
bots i governança algorísmica cobren per fer crear la
desinformació a mida i els mitjans contribueixen a difondre-la. “Si realment es vol atacar el fenomen de les
fake news, els que cobren i paguen per difondre-les
haurien de ser l’objectiu principal”, expliquen els autors.
L’especialització de la desinformació ha arribat a uns
extrems que ja es parla de l’astrosurfing, és a dir, la
tècnica que consisteix a camuflar propaganda d’un
candidat com si fos emesa per les masses. De nou,
partits polítics contracten aquests serveis a empreses
perquè generin una falsa sensació de suport popular,
atacar a rivals o magnificar problemes socials que acaparen l’atenció de l’electorat. “Els comptes mercenaris (o falsos) distorsionen la realitat fent molt difícil
entendre el que és veritat”, explica la investigadora
de la Universitat Carlos III, Mariluz Congosto, que
va analitzar la conversa generada arran del programa
Salvados dedicat a l’1-O, el 2018. “Un compte que
semblava pertànyer al grup hacker Anonymous era
fals i es dedicava a atacar polítics de partits de l’esquerra catalana”, afegeix Congosto10.
Què fer, des del periodisme?
Per contrarestar tanta desinformació, en els darrers
anys han sorgit múltiples iniciatives de fact checking
(verificació dels fets), d’àmbit internacional però

Per la seva banda, Google i Facebook –acusats de ser
els contenidors de la desinformació– també estan invertint en equips humans de verificació. La xarxa social de Mark Zuckerberg va fer públic, el 2017, un
document16 anunciaven intencions per col·laborar
a aturar la desinformació. La pregunta és: de quina
manera detectarà Facebook la desinformació, entre
milions de publicacions diàries?
Tampoc cap iniciativa de fact checking pot garantir
que Internet estarà completament neta de rumors i
notícies falses. La intel·ligència artificial (IA), amb
aprenentatge automàtic (machine learning) podria
aconseguir-ho? L’eina Ad.Verif.ai17 promet la propaganda a partir de la IA. Però de nou, com aconseguiran els algorismes entendre el context d’una informació, detectar matisos i dobles sentits de les paraules,
fins al punt de saber que és i que no és cert? Si un periodista necessita contrastar amb dades i arguments
d’experts, podrà fer-ho algun dia una màquina en
temps real?
Per últim, els consumidors
L’informe: «La lluita contra la desinformació en línia:
un enfocament europeu18» destaca que el 83% dels
europeus consideren que les notícies falses representen un problema per a la democràcia. “La desinformació intencionada destinada a influir en els processos
electorals i les polítiques d’immigració van ser els
dos factors considerats perjudicials per a la societat”,
expliquen els autors. La veritat està en joc. Ara, què
fer? Segons Freedom House, aquests sistemes de
manipulació són molt difícils de detectar i combatre,
“donada la seva dispersió i els centenars o milers de
persones i bots (programari intel·ligent) emprats”.
El president francès Emmanuel Macron va anun-ciar –a principis del 2018– una llei per combatre la
desinformació. Altres líders europeus també van
plantejar mesures similars. I l’anterior portaveu del
govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, es va sumar
a les propostes fetes durant el 2017, explicitant que a
l’Estratègia de Seguretat Nacional s’inclou un apartat
dedicat a les fake news. Les regulacions en un problema tan complex, són una solució?.

Per tant, seria més encertat parlar de desinformació9
per referir-nos a qualsevol de les categories proposada per Wardle. El llibre #Fake You. Fake news i
desinformació2 –dirigit per l’activista de drets digitals
Simona Levi, i membre del col·lectiu Xnet– proposa
la següent definició:
«La desinformació inclou ‘fake news’ (informació
falsa) i informació inexacta o enganyosa. Podem
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també local i liderades per periodistes. Crosscheck11
i Comprova12 – a França i Brasil respectivament- són
agrupacions de més d’una vintena de mitjans que
volen oferir un segell de credibilitat. Maldita.es13 i
Newtral14 són dues experiències a Madrid que des de
fa anys contribueixen a separar el rumor de la veritat
A Catalunya, cal destacar la iniciativa Verifi.cat15,
sorgida per la campanya municipal del 2019. Totes
tres analitzen també el discurs polític i avaluen les declaracions que es fan en campanya o en intervencions
públiques a través dels mitjans, puntuant entre el cert
i la falsedat les cites dels líders polítics.
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Resulta interessant recordar el debat generat arran de
l’anunci de la llei de Macron. Mitjans com Le Monde
argumentaven que s’havia d’anar amb compte de no
retallar la llibertat de premsa19. I la ràdio pública France Inter es preguntava20 com es podria certificar una
informació, sense restringir la pluralitat d’opinions?
La llei, finalment, es va girar en contra del president
francès quan, l’abril de 2019, Twitter va bloquejar el
compte oficial del govern21. Era campanya electoral i
des del compte oficial es demanava als ciutadans que
anessin a votar. La xarxa social va considerar que era
propaganda política pagada per un partit.

*Descarregar
GUÍA PARA COMBATIR LA DESINFORMACIÓN

https://www.sindicatperiodistes.cat/sites/default/files/
documents/fake_news_-_fip_amlat.pdf

Potser la solució per recuperar la veritat impliqui exigir responsabilitats: 1) Als emissors d’informació, especialment governs i partits polítics. També als mitjans, perquè posin més èmfasi en la verificació. 2) A
les tecnològiques perquè controlin les xarxes socials
i no prioritzin contingut fals amb els seus algorismes.
I 3) a cadascú de nosaltres, perquè de manera individual ens aturem uns minuts a pensar si allò que ens
sembla insòlit pot ser cert. I, en cas de dubte, no reenviar-ho a l’univers digital.

2. « Una investigación vincula al equipo de
campaña del PP con la red de cuentas falsas
que apoyan a Casado en Twitter» https://
www.eldiario.es/tecnologia/Granja-perfilesfalsos_0_886812054.html

12. Comprova https://projetocomprova.com.br/
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13. Maldita https://maldita.es/
14. Neutral https://www.newtral.es/
15. Verifi.cat http://findresultsonline.
com/?dn=verifi.cat&rg=573003&_slsen=0

4. Freedom on the Net 2017 https://
freedomhouse.org/report/freedom-net/
freedom-net-2017

16. Facebook and Information Operations https://
fbnewsroomus.files.wordpress.com/2017/04/
facebook-and-information-opera-tions-v1.pdf

5. Freedom on the Net 2019 https://www.
digitaltrends.com/cool-tech/freedom-on-thenet-2019/

17. Ad.Verif.ai https://adverifai.com/

6. Baròmetre de la Confiança Edelman https://
www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/
files/2018-10/2018_Edelman_Trust_
Barometer_Global_Report_FEB.pdf
7. «L’escàndol Facebook-Cambridge Analytica:
un cas per revisar la protecció de dades i
molt més», de Karma Peiró. NacióDigital,
2017. https://www.naciodigital.cat/
noticia/151744/escandol/facebookcambridge/analytica/cas/revisar/proteccio/
dades/molt/mes
8. «Noticias falsas. Es complicado», de
Claire Wardle https://es.firstdraftnews.
org/2017/03/14/noticias-falsas-escomplicado/

Després que Trump acusés la premsa nord-americana
“d’enemics del poble” i de difondre fake news sobre
ell, el diari The New York Times va fer viral un vídeo
amb el següent missatge23: “Vivim en un món ple de
soroll. La veritat és difícil de trobar, però ara és més
necessària que mai”.
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11. Crosscheck. https://crosscheck.firstdraftnews.
org/france-fr/

3. Tuit de l’Oxford English Dictionary
https://twitter.com/OED/
status/1181991604170694658

L’enyorança de la veritat
El periodisme que persegueix la veritat sap que la
confiança no s’aconsegueix en dos dies, però que es
perd d’avui per demà si no es cuida. Quan els lectors
posen la confiança en un mitjà, contribueixen a la seva
sostenibilitat. I ho fan perquè el mitjà els aporta coneixement per entendre el moment, i els ajuda a prendre decisions.
Avui la veritat està més qüestionada que mai. La intimidació constant de la desinformació guanya pes i
posicions enfront de la investigació periodística i la
comprovació dels fets. Caldrà controlar més els productors de la desinformació –siguin empreses privades, governs, partits polítics o mitjans–. L’expert
digital i veterà periodista Jeff Jarvis22 està convençut
que la resposta a les fake news ha de ser més periodisme del bo. “Es tracta també d’educar al públic perquè
aprengui de quines fonts s’ha de confiar. I aquí culpo
a mitjans com Fox News i a Rupper Murdoch per preparar el clima i generar aquesta desconfiança”.

1. Heurística http://www.heuristica. barcelona/index.
php/about/

18. «La lluita contra la desinformació en línia:
un enfocament europeu» https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0236
19. « Fake news » : les risques d’une loi (gener
2018) https://www.lemonde.fr/idees/
article/2018/01/04/fake-news-les-risques-dune-loi_5237529_3232.html
20. France Inter https://www.franceinter.fr/
emissions/l-edito-politique/l-edito-politique04-janvier-2018
21. Twitter blocks French government with its own
fake news law https://www.bbc.com/news/
world-europe-47800418

9. #Fake You. Fake news i desinformació
https://xnet-x.net/informe-fake-newsdesinformacion/

22. «Problem isn’t fake news. Our problem
is trust and manipulation», per Jeff Jarvis
https://buzzmachine.com/2017/06/12/
problem-isnt-fake-news-problems-trustmanipulation/?curator=MediaREDEF

10. «Así se disfrazan los nuevos mercenarios
de Twitter para inflar el impacto de la
ultraderecha» https://www.eldiario.es/
tecnologia/ideologia-mercenaria-twitterdecenas-seguidores_1_1158337.html

23. «The Truth Is Worth It: Courage | The New
York Times» https://www.youtube.com/
watch?v=zTS4NqRRvis
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LES LLUITES
PERMANENTS
Francesc Ràfols
President de l’SPC (des del 2018)

Al llarg d’aquest setè capítol hem analitzat diversos aspectes que incidiran en el sindicalisme que s’ha de dur
a terme als mitjans de comunicació els anys vinents.
Com cal afrontar des d’un sindicat professional com
l’SPC els diferents reptes que el segle XXI ens planteja.
Però sense deixar de banda en cap cas aquells aspectes,
aquelles qüestions i problemàtiques, que sembla que,
en més o menys mesura, són inalterables en el temps.
Situacions que sigui com sigui s’acaben enquistant: la
cobertura social dels i les periodistes i professionals a
la peça i freelance, el fotoperiodisme, les pràctiques
dels i les estudiants a les empreses de comunicació, els
drets d’autoria. També s’hi han d’incloure les discriminacions que pateixen les dones periodistes així com
acabar amb un dominant tractament sexista de la informació; qüestions que les companyes Elena Tarifa i Laia
Serra han abordat als seus articles. La “gran novetat”
que aporta el segle XXI és l’assetjament i les amenaces
de què són objectes arreu del món les dones en general
i les dones periodistes en particular a les xarxes socials,
com bé han denunciat sovint la FIP i la FEP. I Espanya
i Catalunya no en són una excepció.
Totes aquestes qüestions que hem enumerat formen
el pla de treball de l’SPC, que congrés rere congrés es
ratifica amb propostes, a vegades en solitari i a vegades
compartides amb altres entitats del sector. En primer
lloc, em referiré a la que suposa la gran xacra present
en el periodisme: l’extrema desprotecció social que
pateixen els i les periodistes a la peça i freelance. Són
el col·lectiu més precari, que no disposa de cap mena
de cobertura i que quan van mal dades sempre és el
que queda en més males condicions. Amb una característica afegida que és que es tracta d’un col·lectiu
fortament feminitzat, per diverses raons, per la qual
cosa la precarietat laboral en el periodisme té un marcat aspecte femení.
Per lluitar contra aquesta situació, fa temps que reclamem al Congrés dels Diputats una llei de drets laborals
del Periodisme. No demanem res d’extraordinari, a
molts països del nostre entorn fa dècades que ho tenen
regulat: França, Portugal, Bèlgica, Alemanya, Itàlia...
L’any 2007, els companys Patricia Estévez, Jairo Mor-
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ga i Dardo Gómez van fer un estudi que van titular Els
periodistes a la peça a Europa i a Espanya, en el qual
analitzen aquestes experiències i comparen les diferents legislacions en aquesta matèria a diferents països.
El treball mostra la indigència laboral dels professionals a la peça a Espanya.
Des de molt abans, des del Fòrum d’Organitzacions
de Periodistes (vegeu pàgines 47-50), s’havia elaborat
una proposta de llei de drets laborals del Periodisme,
en la línia de les experiències que es coneixien en altres
països i que més tard es detallen en l’estudi citat al paràgraf anterior. Aquest text tenia el suport de gairebé
tota la professió, tal com va quedar ratificat a la convenció de periodistes a Tarragona l’any 2001 per part
de l’SPC i la FeSP, les agrupacions de periodistes de
CCOO i d’UGT, la FAPE i el Col·legi de Periodistes
de Catalunya (CPC).
Aquesta llei centra els seus objectius en la regulació
del col·lectiu de professionals a la peça i freelance donant-los la mateixa cobertura social que té qualsevol
altre treballador en plantilla. Que les empreses aportin
en la part proporcional que correspongui una cotització social per a aquestes persones i se’ls reconeguin
els seus drets com a qualsevol altre treballador: atur,
vacances, prestacions en cas de baixa per malaltia, cotització per a la jubilació...; unes qüestions que molts
països d’aquesta Europa a la qual Espanya vol homologar-se ja tenen establertes de fa dècades.
El fotoperiodisme, amenaçat
Dins del col·lectiu de professionals a la peça destaquen especialment els i les que es dediquen al periodisme gràfic: fotoperiodistes, càmeres... Els i les fotoperiodistes, a la premsa, han patit generalment una
precarietat superior a la dels “plumilles”. Per diferents
raons, però ha estat així. En alguns diaris hi ha hagut
sovint mobilitzacions del personal en plantilla per incorporar-hi companys i companyes fotoperiodistes
sense contracte tot i tenir una presència i una dedicació laboral a temps complet. Però a la més mínima
ocasió, les empreses de premsa han intentat revertir
aquestes millores.
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Els i les fotoperiodistes es van mobilitzar l’estiu passat per protestar contra
les restriccions que volia imposar la Lliga de Futbol Professional. Aquesta
imatge correspon a una concentració a Astúries

Amb la proliferació del periodisme digital això encara
s’ha agreujat més. La davallada de la premsa en paper
ha desfermat la voluntat de les empreses de rebaixar
costos encara que això suposés perjudicar la qualitat de
diaris i revistes. La davallada de la premsa té molts pares i mares i no és l’objectiu d’aquest article analitzar-la
(vegeu pàgines 82-84), però és evident que amb menys
personal i més mal pagat no es pot fer un producte informatiu millor que abans de la retallada. A més, hi ha
hagut mitjans que no han tingut cap remordiment a
l’hora de publicar qualsevol infàmia d’internet per no
haver de pagar els serveis d’un professional acreditat.
Això ha provocat una caiguda de feina entre els i les fotoperiodistes i qui més ho ha patit han estat els que treballen a la peça. Aquesta és una raó més per reivindicar
un canvi en l’Estatut dels Treballadors per tal que es
doni cobertura a aquest col·lectiu. Però la política que
ara domina a la premsa de no apostar per una fotografia de qualitat, al marge de perjudicar les persones que
treballen en aquest àmbit, provoca una flagrant vulneració del dret a la informació de la ciutadania. I si els
responsables d’aquests mitjans no ho reverteixen, seguiran veient com els seus productes continuen caient.
Per tant, la lluita per un periodisme de qualitat inclou
tant la defensa laboral dels professionals com el dret a la
informació de la ciutadania, dos objectius fonamentals
en l’essència de l’SPC, en el seu ADN.
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Dit això, i tornant al principi d’aquest article, als nous
reptes que el segle XXI planteja al sindicalisme en general i als mitjans de comunicació en particular, cal
afegir-hi aquelles lluites que, amb els matisos canviants que calguin, segueixen sent permanents. Caldrà
seguir lluitant per la cobertura i protecció social dels i
les periodistes a la peça, perquè, a més, és un col·lectiu
fortament feminitzat i fent-ho contribuïm a lluitar contra les desigualtats de gènere en el periodisme. Caldrà
seguir lluitant perquè el fotoperiodisme sigui un element indispensable per fer #periodigne, periodisme
de qualitat, perquè fent-ho contribuïm a dignificar les
condicions laborals d’un àmbit professional que en
molts casos treballa a la peça. Caldrà seguir denunciant i lluitant contra l’assetjament sexual a les dones periodistes, especialment a les xarxes, un problema cada
vegada més greu.
Caldrà seguir lluitant perquè les pràctiques dels i les
estudiants als mitjans siguin això, pràctiques, i no una
fórmula d’explotació laboral que precaritza el sector.
Caldrà seguir lluitant perquè els drets d’autoria dels i
les professionals de la informació siguin reconeguts.
No ho han estat ni abans d’internet ni ho són ara que les
noves tecnologies generen noves maneres de treballar.
Caldrà seguir lluitant perquè s’acabin totes les discriminacions. I caldrà seguir treballant per assolir tots els
reptes que s’han plantejat al llarg d’aquest capítol.
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Capítol 8

Altres experiències sindicals al sector

8

LES AGRUPACIONS
DE PERIODISTES ALS
SINDICATS GENERALISTES
Periodistes de Catalunya (CPC), impulsor del projecte, com també amb CCOO i UGT, els sindicats presents llavors en el sector de la premsa i els mitjans de
comunicació en general. Es materialitzava així la seva
voluntat d’aportar la força sindical de les redaccions als
organismes unitaris de presentació dels treballadors, i
a la unitat d’acció amb les altres organitzacions i altres
col·lectius del sector.

Unitat d’acció amb
diferents sindicats
treballant conjuntament
en una mesa sectorial
sobre mitjans de
comunicació.

Ramon Espuny
President de l’SPC (2009-2018) i actual secretari
d’Acció Interna

Les necessitats específiques de la intervenció en l’àmbit del periodisme han motivat des del retorn de la democràcia a Espanya la recerca de fórmules organitzatives adequades a la realitat de la professió. Això explica
els debats que hi va haver a Catalunya durant la transició entre el model de sindicalisme generalista i els de
sector o professionals. I també la creació de la Unió de
Periodistes, d’àmbit estatal, a finals dels anys 80 i durant els anys 90, que pretenia aplegar els informadors
que no s’afiliaven als sindicats generals.
Però no va ser fins al naixement del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), al qual es van integrar periodistes de CCOO, d’acord amb el criteri del secretari
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general de la CONC de l’època, José Luis López Bulla
(inspirador de la tesi de l’arxipèlag sindical, adequat
a les circumstàncies de cada sector), que es va donar
resposta a la necessitat de crear una organització sindical plural i unitària que superés la divisió suïcida en un
àmbit tan particular i poc propens a actuar d’acord amb
els hàbits del sindicalisme tradicional.
Aquest sindicat unitari, impulsat pel II Congrés de Periodistes Catalans del 1992 –que també va aprovar el
Codi Deontològic de la professió periodística–, es va
crear el 1993 amb el suport de CCOO i la no bel·ligerància d’UGT. Per això, el nou sindicat va establir
aviat convenis de col·laboració tant amb el Col·legi de
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Eleccions sindicals en coalició
Això va comportar que a les eleccions sindicals de
1994 i en altres forméssim coalició amb CCOO a diferents empreses, com TV3, Catalunya Ràdio, Betevé o
El Periódico. Perquè no hi havia la voluntat de competir, sinó d’afegir forces de cara als vents de crisi que ja
s’albiraven. «Venen temps difícils», deia un titular dels
primers números de Fil Directe, la revista en paper del
sindicat. Ben aviat també es va evidenciar que no érem
el SEPLA dels periodistes, quan vam donar suport i
vam organitzar de manera decisiva al sector la vaga general de 1994 contra la reforma laboral de l’últim govern de Felipe González.
Però la competència en les eleccions sindicals, on no
computaven els delegats que anaven en llistes conjuntes, els canvis en la direcció de CCOO a Catalunya, i
sobretot l’impuls des de l’SPC de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), d’àmbit estatal, van fer
variar la posició del sindicat majoritari fins llavors al
sector, perquè CCOO a escala estatal no va apostar mai
per donar suport a una organització sindical unitària de
periodistes.
Va passar el temps i tant des de CCOO com des d’UGT,
que ja en tenia una, van apostar per les Agrupacions de
Periodistes, integrades en les Federacions respectives
de serveis públics i que inclouen altres àmbits laborals.
Succeeix, però, pel que hem anat comprovant des de
la nostra organització, que aquestes agrupacions tenen
poca presència organitzativa i poca activitat específica
en la professió i una estructura que sembla que no va més
enllà de la central, radicada a Madrid, que es pronuncia
sovint sobre els temes professionals i de llibertat d’informació. Sobretot l’Agrupació de CCOO, Periodistas
de CCOO, que popularitza les posicions i els serveis de
la Federació Internacional de Periodistes, la FIP, de la
qual forma part. No així l’Agrupació d’UGT, que se’n
va desvincular fa uns anys, tot i que recentment s’hi ha
reincorporat.
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En tot cas, a les empreses de comunicació no hem
tingut enlloc de Catalunya un contacte amb aquestes
agrupacions que permetés una feina conjunta al voltant
de temes professionals, sovint vinculats als laborals,
com és el cas de la promoció a càrrecs de responsabilitat o a especialitats concretes. Fa una dècada, el llavors secretari general de la UGT de Catalunya, Josep
Maria Álvarez, va fer una crida des de les pàgines de la
revista Comunicació 21 a la creació d’una organització
sindical unitària de professionals de la informació, que
encara que vam aplaudir no va tenir cap conseqüència.
Amb motiu de la crisi econòmica general, la del sector
per la digitalització i la baixada de la publicitat, i l’específica de la pèrdua de credibilitat dels mitjans, es van
prendre diverses iniciatives amb aquests sindicats, i
també amb el Col·legi de Periodistes, que es van plasmar en algunes concentracions unitàries a la plaça de
Sant Jaume, i en les converses amb la Secretaria de Comunicació de la Generalitat, que van portar a la creació
de la Mesa Sectorial de Mitjans de Comunicació. La
Mesa, després de diversos treballs amb la participació
dels principals actors del sector, va publicar les Propostes d’actuació davant la crisi del sector de la comunicació (http://titulaciones-atic.com/wp-content/uploads/2013/12/MESA-SECTORIAL-MITJANS.pdf)
Però res d’això ha ajudat a superar la fragmentació de
les fórmules organitzatives dels professionals de la informació, repartides entre sindicats generalistes, sindicats professionals i unitaris com l’SPC, organitzacions col·legials, o bé delimitades per criteris temàtics o
ideològics. No cal dir que des del sindicat hem volgut
anar trencant aquesta divisió, amb la unitat d’acció amb
els altres sindicats i als comitès a les empreses, i amb
marcs amplis com el de les organitzacions que impulsen la plataforma Periodigne. Perquè la divisió afebleix
la força d’un col·lectiu clau per garantir el dret a la informació de la ciutadania i, per tant, per a la qualitat
democràtica de la nostra societat.
Un pas decidit dels sindicats generals, i també d’altres
entitats, per reforçar una organització unitària i professional dels informadors, seria decisiu per incrementar
la capacitat contractual de la professió, com passa als
països del nostre entorn, on la forma organitzativa habitual és la dels sindicats de periodistes i de professionals de la comunicació, que defensen alhora els drets
laborals i professionals dels informadors.
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LA FEP: 30 ANYS
DE SOLIDARITAT
EUROPEA

Foto cecida per la FEP

nats de periodistes, més de 120 casos de periodistes
o treballadors de mitjans de comunicació empresonats
(a Turquia, Rússia, l’Azerbaidjan i el Regne Unit),
gairebé 150 casos d’agressions físiques, 140 casos
d’assetjament i intimidació... En el 64% dels casos, les
autoritats públiques (Estat, justícia, policia...) són la
principal font de l’amenaça. És així: als poders públics
no els agraden els periodistes.

Foto cecida per la FEP

Ricardo Gutiérrez,
secretari general de la
Federació Europea de
Periodistes (FEP).

Ricardo Gutiérrez
Secretari General de la Federació Europea de
Periodistes (FEP)

Desembre del 2019. El Sindicat de Periodistes de Turquia (TGS) alerta les oficines de la Federació Europea
de Periodistes (FEP) a Brussel·les. El gran diari turc
Hurriyet acaba d’acomiadar 45 periodistes, tots ells
afiliats al TGS. Era necessari recaptar com més aviat
millor 50.000 euros per assegurar la seva defensa jurídica i per denunciar-ne l’acomiadament col·lectiu
davant els tribunals.
La FEP va transmetre immediatament l’apel·lació als
seus 72 afiliats. En pocs dies, es van recaptar diverses
desenes de milers d’euros per fer costat als col·legues
turcs. Aquest és només un exemple de l’acció de la
FEP. L’organització europea de periodistes és el vector de solidaritat dels periodistes als 47 països mem-
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bres del Consell d’Europa. La FEP els permet intervenir, de manera col·lectiva, allà on els drets socials dels
periodistes i la llibertat de premsa estan amenaçats.
Aquesta solidaritat internacional és més útil que mai,
en un context econòmic i social cada vegada més hostil
i enfront dels que estan en el poder, que incrementen
els atacs a la llibertat de premsa. Els responsables polítics i econòmics saben que la premsa pateix. Molts
aprofiten la debilitat del sector per afeblir encara més
el contrapoder que són els mitjans de comunicació.
En els últims cinc anys, la FEP ha documentat més de
650 violacions greus de la llibertat de premsa en els
47 Estats membres del Consell d’Europa: 26 assassi-
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El president de la
FEP, Mogens Blicher
Bjerregård (a la dreta),
amb el president de
Sèrbia, Aleksandar
Vučić (a l’esquerra).

siderables (encara que no suficients, segons la nostra
opinió) en les directives de la UE sobre confidencialitat
empresarial (trade secrets), protecció dels denunciants
i drets d’autoria.

Des de l’abril del 2015, la FEP registra metòdicament
totes aquestes violacions de la llibertat de premsa en
la Plataforma per a la Protecció del Periodisme i la Seguretat dels Periodistes del Consell d’Europa. Els governs interessats han de respondre a les alertes. Pocs
ho fan. És l’únic instrument de control de la llibertat de
premsa al món que compta amb el suport d’una organització intergovernamental.

La FEP utilitza la força de la seva xarxa, única a Europa
com a organització més gran representativa dels i les
periodistes, per dur a terme accions específiques en
interès de la professió, fins i tot quan el context geopolític complica la situació: diàleg i cooperació entre els
sindicats de periodistes russos i ucraïnesos, en el punt
àlgid de la crisi entre els dos països; diàleg i cooperació
entre les organitzacions de periodistes de Sèrbia i Kosovo, per posar fi a la impunitat dels assassinats i desaparicions de periodistes a la regió (de 38 casos d’impunitat a Europa, 15 es refereixen a periodistes serbis
i albanesos assassinats a Kosovo), etcètera.

Amb els seus afiliats espanyols, entre els quals hi ha
la FESP, la FEP ha denunciat 20 violacions greus de
la llibertat de premsa a Espanya des del 2015: atacs a
periodistes que cobreixen manifestacions, adopció de
la llei Mordassa, interferències polítiques en la gestió
de les televisions públiques, censura imposada per la
policia o els jutges.

A través dels seus grups d’experts, la FEP està intensificant la cooperació i l’intercanvi de bones pràctiques
entre els seus membres en qüestions tan importants
com les referides als i les periodistes independents (autònoms o freelance), els drets d’autoria, la radiotelevisió pública, els mitjans digitals i els drets socials dels i
les periodistes.

La FEP és la veu dels periodistes en nombrosos organismes internacionals: la Unió Europea (Comissió,
Parlament i Consell Europeu), el Consell d’Europa,
l’Organització per a la Cooperació i la Seguretat a Europa (OSCE), la UNESCO... L’equip de la FEP està en
constant interacció amb els representants d’aquestes
organitzacions a Brussel·les, Estrasburg, París i Viena.

Una part cada vegada més gran de les activitats de la
FEP es finança a través de projectes que aborden qüestions més específiques: igualtat de gènere, ètica periodística i consells de premsa, discurs d’odi, nous models
de finançament dels mitjans de comunicació, suport als
periodistes turcs empresonats, etcètera.

La Secretaria de la FEP també segueix de prop totes les
iniciatives legislatives que puguin tenir un impacte en
els mitjans de comunicació i en els periodistes. Com
a resultat d’això, la FEP ha aconseguit millores con-

Sindicalisme periodístic

La FEP també és un dels engranatges del moviment
sindical europeu: és una de les deu federacions sectorials representades en el Comitè Executiu de la Confederació Europea de Sindicats (CES). És una oportunitat
perquè l’organització representativa dels periodistes

103

9

Foto cedida per la FEP

doni suport a les crides del món del treball per construir una Europa més social i més justa.
En pocs anys, la FEP ha multiplicat les seves intervencions públiques i els seus àmbits de competència, i
s’ha afirmat com un interlocutor reconegut i respectat.
Aquest va ser l’objectiu llançat fa més de trenta anys per
aquells que van prendre la iniciativa de crear un grup
europeu dins de la Federació Internacional de Periodistes (FIP).
El grup continental europeu de la FIP es va fundar fa
més de trenta anys, el 1986. La decisió de crear una
organització europea es va adoptar en el Congrés Mundial de Helsingor, a Dinamarca, el 29 de setembre de
1986. L’objectiu era dotar la Federació Internacional
d’un òrgan polític per negociar amb la Comissió Europea, que anava afirmant cada vegada més el seu control
sobre la gestió dels afers públics, inclosa la regulació
del sector audiovisual.
La Comissió Europea volia poder debatre amb una
organització professional que tingués «una forta
identitat europea». Aquest serà el Grup Europeu de
la FIP, fundat el 1986. Sis anys més tard, el novembre
de 1992, en una Assemblea de Sindicats Europeus de
la FIP a Brussel·les, el Grup Europeu va adoptar estatuts provisionals, sense abandonar la federació matriu.
Els estatuts finals del Grup Europeu van ser adoptats
els dies 12 i 13 de maig de 1993 a Brussel·les sota la
presidència de l’alemany Gustl Glattfelder (del sindicat
DJV), que era també vicepresident sènior de la FIP.
En aquell moment, el Grup Europeu de la FIP tenia
36 organitzacions afiliades en 25 països. Avui dia, la
Federació Europea de Periodistes (FEP) representa
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Concentració davant
la seu de la FEP,
a Brussel·les, per
demanar justícia per
la periodista maltesa
Daphne Caruana
Galizia, assassinada al
seu país.

72 sindicats i associacions en 45 països. El seu centre
de gravetat s’ha desplaçat cap a l’Est amb l’adhesió el
2012 del Sindicat de Periodistes de Rússia (RUJ), que
compta amb 57.000 membres. La FEP reuneix més de
300.000 periodistes, la meitat dels i les que representa la FIP a tot el món, en un territori que s’estén des
de Xipre fins a Noruega i des d’Islàndia fins a l’extrem
oriental de Rússia.
Els primers passos es van fer el novembre del 2000
quan la Comissió sobre el Futur de la FEP, elegida per
l’Assemblea General del Grup Europeu de la FIP, va
ser la primera a considerar formalment la creació d’una
entitat legal autònoma al continent europeu. Dotze
anys més tard, a l’Assemblea General de Bèrgam (Itàlia), el juny del 2012, sota la presidència del suec Arne
König (SJF), el Grup Europeu de la FIP es converteix
en una entitat legal autònoma, una «associació internacional sense ànim de lucre» sota la llei belga, la Federació Europea de Periodistes (FEP).
El 7 de novembre de 2012, la FEP finalment es va establir oficialment mitjançant l’acte formal de constitució signat a Brussel·les pel seu president, el suec Arne
König, el vicepresident belga Philippe Leruth (AJP) i el
tresorer alemany Andreas K. Bittner (DJV).
La FEP compta amb el seu propi secretari general, Ricardo Gutiérrez, des del setembre del 2013, i amb un
equip de quatre persones (una directora i tres responsables de projectes) al servei de les 72 organitzacions
membres, sota la presidència del danès Mogens Blicher Bjerregård (DJ), i la vicepresidència de l’espanyola
Marta Barcenilla (FSC-CCOO), tots dos triats per a un
mandat de tres anys a l’Assemblea General de la FEP a
Tallinn (Estònia), l’abril del 2019.
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Amb la col·laboració:

