Per què afiliar-se a l’SPC?
Perquè
Perquè
fer-ho és solidari amb la professió, perquè des del sindicat es pot lluitar contra la precarietat laboral del col·lectiu perquè afecta de retruc la dignitat i la independència professionals.
Perquè
Perquè
no a tot arreu hi ha comitès d’empresa forts per defensar els i les periodistes, o bé es bandegen
les reivindicacions professionals, molt lligades a les laborals en la nostra professió.

Perquè
Perquè
un sindicat professional i unitari, sense lligams ideològics, viu essencialment de les quotes de

l’afiliació. Sense un sindicat fort, no es poden combatre les amenaces a la feina i a la professionalitat,
especialment de qui no està en plantilla.

Perquè
Perquè
no n’hi ha prou amb delegar la nostra defensa en els representants electes als organismes unitaris,
com els comitès d’empresa, per garantir unes condicions laborals i professionals que assegurin el dret
a una informació veraç, un precepte constitucional del qual som responsables.

Perquè
Perquè
la sindicació professional unitària és la forma organitzativa dels informadors a la majoria de

paï¬sos, on sindicats de periodistes forts, junt amb bones regulacions legals del dret a la informació i
dels drets i deures dels professionals, asseguren un blindatge laboral i professional al col•lectiu pel bé
de la societat i de la democràcia.

Perquè
Perquè
organitzats podem millorar la nostra feina i la nostra capacitat crítica, i influir en les decisions que
ens afecten, en aquests temps de revolució tecnològica i de crisi econòmica que alguns volen aprofitar per reduir despeses i imposar polivalències i sinèrgies sense que importi com afecta al producte
infor¬matiu.

Perquè
Perquè
és el lloc on tothom que treballa i participa en l’àmbit de la informació, també la comunitària i

al¬ternativa, pot canalitzar les seves inquietuds laborals i professionals i trobar un marc per millorar les
propostes que fem com a col·lectiu amb l’objectiu de defensar el dret a la informació de la ciutadania

Perquè
Perquè
volem garantir la igualtat de condicions laborals i professionals, i la participació igualitària en la

vida sindical, i defensem la plena integració laboral i professional dels i les periodistes que són a Catalunya, sigui quina sigui la seva procedència, i la seva visibilitat en l’àmbit audiovisual.

Perquè
Perquè
és el lloc on tothom que vulgui incorporar-se a la professió pot trobar el marc de drets per fer-ho
amb informació i sense ser utilitzat o explotat en raó del caire vocacional de la nostra professió.
Perquè
Perquè
afiliar-se no és car, la quota va en funció del sou i es descompta íntegrament de la base imposable
per a la declaració de la renda.

Només cal anar al web www.sindicatperiodistes.cat , a l’apartat “afiliar-se”.
En els temps que vivim, val més estar organitzats que atomitzats.

