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Èxit de la vaga als mitjans de
comunicació
La vaga general convocada pels sindicats per al 20 de
juny passat va resultar un èxit sense precedents als
mitjans de comunicació de Catalunya. El fet que hi
haguessin empreses de comunicació, en les quals l’SPC
hi té una notable implantació, que per primera vegada
participessin en una mobilització d’aquest estil ha
contribuït, sens dubte, a garantir el seguiment massiu

del 20-J al sector. L’SPC va tenir també una notable
presència en les manifestacions celebrades a Barcelona
i Tarragona la tarda/vespre del 20-J

La participació al 20-J, per sectors
El seguiment de la vaga general, a la premsa diària, va
superar amb escreix el 90% de participació dels
treballadors d’aquests mitjans. Com és sabut, aquestes
empreses van fer la jornada d’atur el 19-J per tal que
l’endemà no hi haguessin diaris als quioscos de
Catalunya. Així, el dia 20, no van sortir els rotatius
següents: Avui, Diari de Girona, Diari de Sabadell,
Diari de Tarragona, Diari de Terrassa, El Mundo, El
País, El Periódico (i la resta de diaris del grup Z), El
Punt (totes les edicions), El 9 Esportiu, El 9 Punt, La
Vanguardia, Mundo Deportivo, Regió 7 i l’Sport. A La
Mañana, els treballadors van fer vaga mentre els caps
de redacció van treure un diari amb paginació reduïda.
Segre va sortir gairebé amb normalitat tot i que
l’assemblea de treballadors s’havia pronunciat
favorable a la convocatòria sindical. A Expansión, la
meitat de la redacció de Barcelona va fer vaga.
L’Agència EFE també va secundar la jornada d’atur,
així com la publicació digital Vilaweb. A la premsa no
diària, el seguiment va ser molt més desigual.
En el cas de la ràdio, l’atur va ser àmpliament seguit a
Catalunya Ràdio i Com Ràdio. A RNE i a les emissores
municipals de l’Hospitalet, Badalona i Terrassa també
es van complir amb total escrupolositat els serveis
mínims pactats. A la resta de cadenes, especialment
les privades, la vaga general va ser seguida amb
intensitat desigual i només va ser patent en alguns
programes.

Pel que fa a la televisió, la vaga va ser un èxit ja que
només va treballar qui tenia serveis mínims: TV3, TVE i
les televisions locals de Barcelona, Hospitalet,
Badalona i Terrassa. Les cadenes privades van treballar
com si la reforma laboral no els hagués d’afectar.

Conflicte a El País per l’edició del 20-J
L’elaboració de l’edició del 20 de juny d’El País per
part d’alguns dels responsables del rotatiu,
contravenint el que havia aprovat l’assemblea, ha
provocat un conflicte de conseqüències imprevisibles.
El diari va ser imprès a rotatives de València, Sevilla,
Burgos i Lugo per ser repartit posteriorment en
furgonetes sense que no totes elles arribessin a la seva
destinació. El comitè d’empresa va forçar la publicació
d’una nota que deia que “la decisió de l’empresa és
una greu falta de lleialtat a la plantilla. Estem
convençuts que els lectors no entendran ni aprovaran
l’actuació del diari. Els lectors tenen dret a saber que
l’edició del 20 de juny representa una desconsideració
per a la immensa majoria dels treballadors d’El País”.
Per elaborar-lo fins i tot es va utilitzar un article
realitzat dies abans per una redactora que estava de
vaga. A la delegació de Catalunya, però, la vaga va ser
total, tant a redacció com als tallers.

Els treballadors de RTVE, contra la
manipulació informativa
Els treballadors de RTVE han mostrat la seva indignació
pel tractament informatiu que la cadena pública va fer

de la vaga general del 20-J. Aquesta situació ha estat
especialment notòria al centre de TVE de Sant Cugat
on fins i tot han fet una capta de diners per sufragar
les despeses d’un anunci a la premsa en el qual es
queixaven de l’actuació dels responsables de l’ens.
L’SPC ha donat ple suport a les denúncies dels
treballadors de TVE, que han assegurat “sentir-se
avergonyits” per aquesta manera de fer. Al manifest
publicat a la premsa es reclamen “els canvis legislatius
necessaris per convertir els mitjans públics en
instruments independents del poder i que siguin un
model d’informació democràtica al servei de tots els
ciutadans”. Segons un estudi fet pel Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC), TVE, a nivell estatal,
va ser la cadena que menys va informar sobre la vaga
general del 20-J i la segona, després d’Antena 3 TV,
que menys temps va donar als sindicats a l’informar de
la jornada d’atur.

La direcció de TVE-Sant Cugat es fa
enrera en el cas Línia’900
Ramon Font, director de TVE a Catalunya, va
reconèixer davant la comissió de Defensa del Col·legi
de Periodistes de Catalunya que les seves
manifestacions respecte a la manca de professionalitat
de Paco Martín, autor d’un reportatge censurat de
Línia’900, havien estat inapropiades. Font, dies abans,
per justificar la retirada de la programació de Los niños
de la calle, realitzat per Martín, havia dit que li faltava
qualitat professional. Tanmateix, davant la comissió,
va afirmar que “en cap moment va voler posar en
dubte la qualitat professional dels autors del

reportatge”. Font es va comprometre també que,
després d’algun retoc de caràcter “estrictament
professional”, Los niños de la calle y Trapos sucios –un
segon reportatge que també havia estat censurat–,
seran finalment emesos. La comissió de Defensa del
Col·legi, que continuarà atenta perquè no es desvirtuï
el contingut dels dos treballs, ha recordat la necessitat
que hi hagi Estatuts de Redacció i comitès professionals
a tots els mitjans per tal de poder resoldre conflictes
com aquest de manera més diligent.

L’SPC obté un delegat a la Televisió de
l’Hospitalet
El dia 28 de juny passat es van celebrar les eleccions
sindicals a la televisió municipal de l’Hospitalet on la
candidatura de l’SPC va ser la guanyadora, obtenint
l’únic lloc de delegat de personal en joc.

Novè aniversari de l’SPC
El Sindicat de Periodistes de Catalunya va complir el 19
de juny passat nou anys d’existència. Aquesta fita va
coincidir amb el desenvolupament de la vaga general, ja
que a la premsa aquesta es va fer el dia anterior al 20-J.
Com que el 19-J el Sindicat estava immers en les
tasques necessàries per garantir l’èxit de la jornada
d’atur contra la reforma laboral del Govern, la
commemoració oficial dels nou anys es farà el pròxim 6
de juliol, a la seu de l’SPC. En aquests nou anys, el
Sindicat de Periodistes de Catalunya hem consolidat la
nostra presència a les redaccions dels mitjans catalans

on ens hem convertit en la formació majoritària amb
més d’un centenar de membres de comitè d’empresa i
delegats de personal escollits en les nostres
candidatures.

