butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

Núm. 258 - dimecres, 14 de desembre de 2016

Mobilització el 15 de desembre en
defensa de l’ocupació, els salaris i
les pensions
La majoria dels treballadors i les treballadores reclamem
solucions urgents als nostres problemes. Ja no podem
esperar més! És el moment de pressionar per aconseguir canviar el rumb cap a uns pressupostos que posin
en primer lloc les persones, el creixement, l’ocupació de
qualitat, les pensions, els salaris dignes…
El dijous 15 de desembre s’han organitzat nombroses mobilitzacions a diverses ciutats de tot l’Estat per
reclamar la recuperació d’aquests drets socials i laborals que s’han anat perdent els darrers anys. Amb
el lema “Defensem l’ocupació, els salaris i les pensions”, CCOO de Catalunya i la UGT hem organitzat
una assemblea a la sala d’actes del local de CCOO a
Barcelona (Via Laietana, 16), a les 5 de la tarda, que
continuarà amb una manifestació, a les 6, fins a la
patronal Foment del Treball.
El 15-D, participa i mobilitza’t! #RecuperarDrets

editorial
El poder adquisitiu
de les pensions
La inflació del mes de novembre és el
que es feia servir com a indicador per a
la revaloració de les pensions abans que
el Govern del PP ho eliminés. És a dir, si
l’increment determinat pel govern estava
per sota de la inflació de novembre, la diferència s’afegia a les pensions de l’any
següent i es cobraven els endarreriments
de tot l’any amb una paga.
La reforma del PP, feta de manera unilateral el 2013, va posar un límit a la revaloració de les pensions en el 0,25%, de manera que si la inflació està per sobre només
s’aplica aquest 0,25%.

Dijous, 15 de desembre. Sala d’actes de la seu central de CCOO, Via Laietana, 16.
Barcelona. 17 h, assemblea. 18 h, manifestació fins a Foment del Treball.
El manifest de la jornada i els actes territorials, els trobeu en aquest enllaç:
http://bit.ly/2gWdoTg

CCOO presenta un document d’anàlisi i valoració
del pressupost de la Generalitat per al 2017
El passat divendres, 9 de desembre, el secretari
general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, acompanyat de Dolors Llobet, secretària de
Comunicació i Xarxes Socials, va presentar, en
roda de premsa, un document d’anàlisi i valoració del projecte de pressupost de la Generalitat
per a l’any 2017. Gallego ha definit de continuista
aquest pressupost, que està molt lluny d’atendre
les necessitats reals de les persones. Malgrat que
la despesa social s’incrementa en 1.170 milions
d’euros, encara està per sota de la despesa del
2010 i no reverteix les retallades en polítiques

socials com l’educació o la sanitat. Segons el
secretari general del sindicat, aquest pressupost
no millora els ingressos fiscals que necessita Catalunya. I és molt negatiu el fet que no s’inclogui
una partida per impulsar la renda garantida de
ciutadania, que podria fer front al risc d’exclusió
social que pateix una part important de la ciutadania de Catalunya. El document d’anàlisi i
valoració del pressupost de la Generalitat per al
2017, el trobareu en aquest enllaç:

http://bit.ly/2gDHOxf

Fins en aquest any, la inflació, atès el preu
del petroli, ha estat per sota d’aquest percentatge, però aquesta tendència ha canviat i aquest novembre, amb una inflació
del 0,7%, posa en evidència la pèrdua de
poder adquisitiu de les pensions actuals.
I això és especialment greu quan sabem
que hi ha llars on la pensió és l’únic ingrés.
Per això cal revertir la darrera reforma del
PP i tornar al consens del Pacte de Toledo
per assegurar la qualitat de les pensions
actuals i futures.

www.ccoo.cat
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Setze organitzacions reclamen que es
jutgin els crims franquistes comesos a
Barcelona

Setze organitzacions polítiques, socials i de
defensa dels drets humans, entre les quals
es troba CCOO de Catalunya, han presentat a
l’Ajuntament de Barcelona un escrit de petició
perquè el Ple de la corporació interposi una
querella criminal davant dels jutjats d’instrucció
de la ciutat de Barcelona. L’objectiu és que
s’investiguin els crims contra la humanitat
comesos per la dictadura franquista que van
afectar els ciutadans i ciutadanes de Barcelona, que es determinin les circumstàncies en
què van ser perpetrats, qui van ser-ne els responsables directes i indirectes i, si escau, que
es procedeixi a la seva imputació, processament, judici i condemna. Els signants al·leguen
que la Llei d’amnistia transgredeix els pactes
internacionals i no ha d’impedir la investigació
dels crims contra la humanitat.

Possible vaga a les contractistes
d’Endesa contra el bloqueig en la
subrogació de treballadors

CCOO d’Indústria ha reunit la seva coordinadora
de delegats i delegades de les empreses contractistes d’Endesa per analitzar la situació del
procés de subrogació dels treballadors i treballadores afectats pels canvis de la nova licitació dels
contractes de manteniment de la xarxa elèctrica
catalana. S’han detectat dificultats en algunes
empreses que bloquegen el procés i poden posar en risc l’ocupació del sector. CCOO ha decidit
emprendre les accions que calguin per resoldre
aquests problemes i assegurar que, en les properes setmanes, els treballadors i treballadores
afectats tinguin garantia documental del seu lloc
de treball per part de la nova empresa adjudicatària del contracte. Si el problema no es resol per
la via del diàleg, es formalitzarà una convocatòria
de vaga sectorial per a les dues últimes setmanes de desembre.

CCOO inicia mobilitzacions en defensa
d’un conveni just per als supermercats
de Catalunya

Després de més d’un any la negociació del
conveni de supermercats de Catalunya continua estancada, ja que la patronal només planteja retallades de drets i de condicions laborals.
Davant d’aquesta situació el sindicat inicia una
campanya de mobilitzacions. CCOO reivindica que és el moment d’un conveni col·lectiu
autonòmic per als supermercats que avanci
en drets i condicions de treball per a aquest
important sector, que ha crescut en els darrers
anys a costa de la pèrdua de condicions laborals. CCOO considera necessari aconseguir
un conveni que garanteixi la millora del poder
adquisitiu dels salaris i millori la conciliació de
la vida laboral i la personal. CCOO ha convocat
una primera acció per als propers divendres,
23 i 30 de desembre, amb concentracions de
delegats i delegades de CCOO a partir de les
10 hores davant de botigues d’empreses afectades pel conveni com Caprabo, la Sirena, Condis, Sorli Discau i BonPreu.

CCOO recorda les limitacions de
l’informe PISA, que no valora ni els
sistemes ni les polítiques educatives
La Federació d’Educació de CCOO reconeix
l’esforç del programa PISA per proporcionar dades transparents i d’abast mundial sobre algunes
competències i aprenentatges de l’alumnat de 15
anys, però aquestes són limitades, ja que PISA no
valora ni els sistemes ni les polítiques educatives
i s’extralimita el valor de les seves dades. Les polítiques educatives són instruments de llarg recorregut. Els resultats d’aquestes proves no estan
vinculats a la Lomce, perquè l’alumnat examinat
el curs passat cursava els programes LOE.
Informe qüestionable
CCOO considera que l’informe PISA, fet públic
la setmana passada, és qüestionable, perquè no
analitza els sistemes educatius i la cohesió social de la seva població i només avalua alguns
aspectes vinculats al capital cultural de l’entorn
de l’alumnat. Ni tan sols analitza aprenentatges
bàsicament escolars, sinó proves de fàcil entrenament, per exemple, a partir de la web del mateix Ministeri d’Educació.
L’informe posa de manifest una continuïtat en els
resultats obtinguts en els darrers anys, malgrat
els canvis en les polítiques educatives. A Catalunya s’observen petites millores en ciències,
lectura i matemàtiques, tot i que seran els acadèmics els que hauran de determinar si aquestes
petites millores són significatives a escala estadística. Una altra constant de PISA és que els
resultats més satisfactoris corresponen als nois
amb un nivell econòmic, social i cultural alt. Això
ratifica la vinculació de les competències examinades per PISA a entorns culturals determinats,
considerats pels avaluadors com a bons o desit-

jables. Els que viuen en aquests contextos tenen
avantatge en l’avaluació.
Context molt negatiu
Els resultats de PISA s’han obtingut en un context de reducció brutal de despesa pública en
educació i d’augment de despesa privada que
s’està tornant insostenible per a les famílies.
També es torna insostenible l’esforç del personal educatiu, que ha vist una reducció de plantilla severa i un empitjorament de les seves condicions de treball. L’alumnat avaluat el curs passat
ha patit aquestes condicions des del 2011 fins
al 2015. En cas de no revertir dràsticament
aquestes polítiques pressupostàries, serà d’aquí
a dues edicions de l’informe quan s’analitzaran
els resultats de l’alumnat que ha estat escolaritzat íntegrament en aquestes condicions. Massa
tard per a aquesta generació, i potser també
massa tard perquè els responsables polítics
n’assumeixin responsabilitats.
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Un informe de CCOO mostra el fracàs del
sistema de prevenció de riscos laborals a
l’Administració de la Generalitat
Avui, dia 14 de desembre, l’Àrea Pública de CCOO de Catalunya ha presentat, davant la Secretaria
General de la Funció Pública catalana, un informe de balanç dels vint anys de la implantació de la
prevenció a l’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.
En aquest informe CCOO exposa el fracàs del model preventiu existent, la precarietat dels recursos
preventius tant humans com materials, la manca de planificació i recursos per dur a terme una extensió preventiva als territoris, la deficient política preventiva comuna entre els diferents departaments
de la Generalitat i, per últim, la política errònia d’externalitzacions d’especialitats preventives que ha
costat més de cinquanta milions d’euros en aquests darrers vint anys.
Són uns resultats molt negatius que posen la Generalitat a la cua de la prevenció entre les diferents
administracions públiques, com reflecteixen les dades de l’autoritat laboral i de les auditories realitzades al sistema preventiu de la Generalitat de Catalunya.
Donem un cop d’ull a les dades més significatives:
- Els serveis de prevenció de la Generalitat tenen una plantilla de personal de 275 persones
(comandaments, tècnics, personal sanitari i suport administratiu), per atendre més de 160.000
treballadors i treballadores de l’Administració de la Generalitat.
- De les 275 persones que treballen als serveis de prevenció, 146 són interines i representen el
53,5% del total del personal.
- L’índex d’incidència de sinistralitat amb baixa durant la jornada laboral ha patit un fort increment els últims anys.
Àmbit
Educatiu
Sanitari
Tècnic i administratiu

Any 2008

Any 2014

Variació (%)

364,3
1.367,6
2.852

848,4
2.277,2
5.248,3

232,88
166,51
184,02

- L’índex d’incidència de sinistralitat in itinere amb baixa ha patit un fort increment els últims anys.
Sinistralitat en accidents in itinere amb baixa durant la jornada laboral

Any 2008

Any 2014

Variació (%)

440,3

847,2

192,41

- Pel que fa a les auditories fetes al sistema preventiu de la Generalitat de Catalunya per l’Institut
Català de Seguretat i Salut, dels quaranta-cinc requisits legals de què consta l’auditoria, cinc són
valorats com a conforme i/o conforme amb desviacions, deu són valorats com a no conformitat
menor, vint-i-vuit són valorats com a no conformitat major i no conformitat crítica, i, el que és més
greu, empitjora les anteriors auditories.
Des de CCOO proposem les següents actuacions per revertir aquesta situació:
- Proposem un nou decret de serveis de prevenció a la Generalitat de Catalunya que substitueixi
l’actual i que reculli els canvis normatius portats a terme en aquests darrers anys, i que esmeni
les mancances, tant organitzatives com de coordinació i de distribució coherent i suficient del
personal tècnic i territorial.
- En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya demanem la creació d’un servei de
prevenció propi i mancomunat, amb totes les especialitats i de forma orgànica, depenent de la
Direcció General de la Funció Pública, i aquesta distribuirà el personal tècnic entre els diferents
departaments i territoris amb uns criteris que tinguin relació amb el nombre de treballadors i
treballadores i centres de treball i la dispersió geogràfica.
- Reduir la despesa en l’externalització de serveis, fent una redistribució més òptima dels recursos
humans i materials.
- Convocar un procés selectiu de consolidació de llocs de treball.
- Nou Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en l’àmbit de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya.

800 afiliats i afiliades
participen en les
presentacions territorials de
la candidatura a la Secretaria
General de CCOO de Catalunya
Entre els dies 21 i 30 de novembre van tenir
lloc els actes de presentació de la candidatura de Javier Pacheco a la Secretaria General
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya
a totes les unions intercomarcals de CCOO
de Catalunya.
Dels debats de l’Assemblea sindical oberta
va sortir la proposta de fer més participatiu
el procés congressual i l’elecció de la Secretaria General. Per aquest motiu, s’ha obert
l’elecció de la Secretaria General a la participació de l’afiliació, introduint l’obligació de
recollir 5.000 avals entre els afiliats i afiliades com a requisit previ a la presentació de
la candidatura. Els avals es poden signar de
forma presencial o telemàtica i es presentaran a partir del 20 de gener, que és la data en
què finalitza el termini de recollida.
A les presentacions han participat més de
800 persones afiliades, que han pogut escoltar de primera mà les propostes i prioritats de la candidatura que encapçala Javier
Pacheco. La lluita contra la precarietat i
pel treball digne amb canvis en les formes
d’organització i de treball sindical; portar la
reivindicació sociopolítica al centre de treball, o obrir les portes del sindicat promovent
la participació i l’organització de la gent que
pateix les situacions de precarietat són algunes de les propostes que desenvolupa el Pla
d’acció del sindicat per als propers anys.
Pacheco ha demanat el compromís de les
persones que formen les Comissions Obreres
per poder portar a terme les propostes del
Pla d’acció i per situar el sindicat a l’ofensiva
per tornar a posar el treball en el centre de
la recuperació dels drets laborals i socials.
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RICARDO GUTIÉRREZ, secretari general de la Federació
Europea de Periodistes

“La precarització social dels
periodistes implica una precarització
ètica i deontològica”

El secretari general de la Federació Europea de Periodistes,
de pares espanyols, va agafar
la seva responsabilitat actual
després de 23 anys de treball a la
premsa diària. La federació que
dirigeix des d’un petit despatx al
Centre de Premsa Internacional
a Brussel·les, a pocs metres de
la Comissió Europea, representa
avui 300.000 periodistes organitzats en 68 associacions i sindicats professionals de 43 països.
Tant pels avenços tecnològics
com pel context polític aquests
no són temps especialment
esperançadors per a les tasques d’un col·lectiu clau per a la
transparència democràtica que, al
llarg dels darrers anys, s’ha hagut
d’enfrontar a un fort empitjorament de les seves condicions de
treball.

La professió de periodista no ha estat
mai senzilla, però sembla que avui s’ha
d’enfrontar a tota una acumulació de reptes
i problemes.
Sí. Avui assistim a una precarització de la professió a tot arreu, ja sigui als mitjans privats o
als públics. Hi ha una reducció dels efectius
assalariats, amb cada vegada més periodistes
treballant a temps parcial o com a autònoms. La
darrera enquesta que hem fet entre els nostres
membres ens diu que el 30% dels periodistes
són freelance, això és, no tenen cap ingrés fix,
cap feina segura, i s’han d’enfrontar amb condicions que empitjoren dia a dia. Els mitjans es
troben sota pressió perquè el seu finançament
s’ha vist amenaçat per la irrupció de la digitalització i de les plataformes digitals, que tenen
un efecte paradoxal: hi ha cada vegada més gent
que accedeix als mitjans, però hi ha cada vegada
menys gent que paga per accedir-hi. Si agafem
l’audiència global, la gent que consulta un lloc
web de mitjans escrits o audiovisuals en línia és
molt més nombrosa que fa 20 anys, però els mitjans ingressen cada vegada menys diners perquè una gran part d’aquesta audiència consulta
els llocs web gratuïts i no paga per accedir als
mitjans, ni a la versió en paper, ni al pdf pagant.
Els mitjans tenen, per tant, un gran problema, i no
és l’audiència sinó la monetització, és a dir com
fer que aquesta audiència pagui.
Però sempre queda la publicitat…
Durant un temps els editors van pensar que els
mitjans es podrien finançar mitjançant la publicitat. Però hi ha molts actors que intervenen, i
alguns són tan forts com Google o Facebook. La

publicitat s’ha desplaçat a aquests grans actors
i no als tradicionals. Per tant, el valor de la publicitat en línia, el nombre de clics o de visionaments ha baixat molt. Si fa uns 5 o 6 anys es
facturaven, per exemple, 7 € per 1.000 clics, avui
ja no són més de 2 €. Hi ha tants actors que el
preu baixa. Per això els editors en línia mai han
pogut compensar les seves despeses mitjançant
la publicitat en línia. No hi ha un problema
d’audiència. El problema és la monetització i la
reducció d’entrades per publicitat, perquè tradicionalment els mitjans escrits es financen, d’una
banda, per la venda i els abonaments, i de l’altra,
pels recursos publicitaris. Aquests recursos han
baixat, i pel que fa a l’audiència, una part creixent
d’aquesta no aporta cap ingrés.
Aquesta crisi del model de finançament
dels mitjans afecta també directament els
professionals?
Totes les redaccions han introduït plans
d’acomiadament. En el cas del diari en el qual
treballava jo, el belga Le Soir, els darrers 10
anys vam passar per 3 plans socials amb acomiadaments, jubilacions voluntàries i persones
que es van acollir a les mesures voluntàries que
acompanyen aquests processos. En el cas de Le
Soir vam baixar de 150 periodistes assalariats a
temps complet l’any 2000 a 90 actualment. És
a dir, el 40% menys en 15 anys, i aquesta és la
tendència general a tots els mitjans privats. Quan
en un moment donat els editors fan economies
sobre el paper, les màquines i els locals, també
acaben fent economies sobre el personal. Aquí
arribem a la primera crisi dels mitjans, que és
una crisi del model econòmic.
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Però n’hi ha també una segona…
Sí, la crisi de la credibilitat dels mitjans. Aquesta
tampoc és una responsabilitat que es pugui imputar als periodistes. Els mitjans tenen un paper
social, que és el de protegir la democràcia. Potser
sembla una mica grandiloqüent, però, al cap i a la
fi, el periodista és l’home o la dona en el qual la
societat ha delegat el paper de ser el verificador
de la gestió pública i també en l’àmbit privat. Són
els que fan retre comptes als que tenen el poder
pel que fa a les polítiques, els diners i el poder
social. Aquest paper de contrapoder independent
s’assumeix cada vegada menys per part dels
periodistes perquè ja no tenen els mitjans per
poder-lo exercir. Tenen menys recursos humans,
menys temps, menys diners, estan condemnats
a una situació on han deixat de disposar dels
recursos per poder complir amb la seva missió
social. I d’aquí ve el problema de la credibilitat.
Són tan sols les condicions o hi ha altres
factors que influeixen en el fet que els periodistes puguin desplegar la seva activitat
transmetent la necessària credibilitat?
Per una banda són les condicions. Recordo que
fa 20 anys, quan començava en aquesta professió, s’escrivia un article al dia. Al final de la meva
carrera ja eren tres o quatre: un per a la versió
paper, un per a la versió en línia i un altre per
tuitejar i o per al Facebook. Al llarg dels darrers
15 anys la situació ha empitjorat, tant pel que fa
als mecanismes financers com a la qualitat de
la producció. Jo, en el meu cas, em vaig adonar
que començava a signar amb les inicials, perquè
ja no estava content amb el que feia i preferia
no posar el meu nom complet. Molts editors fan
l’error d’intentar compensar la reducció de recursos amb un contingut més sensacionalista, més
adreçat a divertir, i amb això es perd encara més
la funció de contrapoder. Aquest fet accentua la
distància, la desconfiança per part del públic. Els
periodistes poden tenir la seva ètica, els seus valors, però si els demanen 4 articles al dia i ser, de
passada, més entretenidors, potser s’abocaran a
temes que no haurien tocat en un context diferent. El que tenim és una espècie de cercle viciós.
Fins a quin punt això afecta la llibertat de
premsa?
Avui la llibertat de premsa és atacada cada
vegada més a tot Europa. Parlem de Turquia,
d’Azerbaidjan, de Rússia, però també hem de

mirar lleis antiterroristes a Europa, a França, a
Polònia, a Espanya, amb l’amenaça, per exemple, a la protecció de les fonts. Sense aquesta
protecció la professió de periodista no pot ser
lliure ni independent. El que inquieta és que la
pèrdua de llibertat de premsa no sigui ni un gran
tema per a la professió ni tampoc per a l’opinió
pública. Sembla que molta gent accepta la idea,
falsa penso jo, que la seguretat implica renunciar
a certes llibertats. Parlo de la “llei mordassa” a
l’Estat espanyol, i d’altres lleis sobre informació
o terrorisme. El més trist és que això marxi sense que hi hagi una gran resistència per part dels
periodistes. Hi ha pocs articles per denunciar-ho.
Sí que ho fan les organitzacions professionals, les
associacions i els sindicat, però els periodistes
als mitjans no, i això és inquietant. Sabem que
quan es renuncia a una llibertat després és molt
difícil recuperar-la. És probable que tot i que desapareguin les “raons de seguretat”, les limitacions es mantinguin instal·lades.
Aquesta censura i aquestes restriccions polítiques de la llibertat de premsa
s’acompanyen sovint de la pressió sobre la
independència dels mitjans públics i privats.
Tot va lligat. La precarització social dels periodistes implica una precarització ètica, deontològica.
Com més pressió, més temptació de fer sensacionalisme, de satisfer l’empresariat per vendre
més. Alhora la professió es fa més vulnerable en
el plànol econòmic i per la pressió política, malgrat que existeix una responsabilitat dels estats
per crear un ambient que permeti la llibertat de
premsa. Són els estats els que han de garantir el
pluralisme dels mitjans, la llibertat de premsa als
països. És una obligació positiva, com diuen els
juristes. No és el mercat, sinó que s’han de crear
les condicions, el marc legal, social, laboral i de
drets socials que permeti el treball d’una premsa
lliure i independent, però els estats això no ho garanteixen. Hi ha una falta de respecte a aquests
drets, i és una mancança rellevant, perquè és un
dels mecanismes essencials de la democràcia,
que està en perill i s’afebleix, i que tampoc es
defensa en l’àmbit europeu. Des de la Federació
Europea de Periodistes defensem que el periodisme és un bé públic. Ja sigui en un mitjà privat o
en un de públic, el periodista és el guardià de la
bona gestió, és el que pot inquietar un polític o un
home de negocis corrupte. El ciutadà o ciutadana responsable ho és perquè està ben informat.

Així, quan perdem aquesta noció, quan s’entra en
el sensacionalisme o en el divertiment, és el bé
públic el que deixa d’existir.
A l’Estat espanyol hem assistit els darrers
mesos a fortes ingerències de la propietat dels
mitjans en els consells de redacció. Al mateix
temps sembla que s’estén l’autocensura.
Això és abominable. Per principi una redacció
ha de funcionar de manera independent del seu
propietari, sigui públic o privat. A la Federació Europea de Periodistes no acceptem la ingerència
als mitjans públics en la feina dels periodistes ni
tampoc la intervenció del capital a les redaccions
dels mitjans privats. Esperem que hi hagi periodistes que denunciïn pràctiques com aquesta,
tot i que som conscients que no sempre és fàcil.
Acabem de fer una enquesta sobre l’autocensura
a la professió que va ser encarregada pel Consell
d’Europa. En aquesta enquesta hem entrevistat
900 periodistes de 47 països, cara a cara, en entrevistes qualitatives. L’objectiu de l’enquesta era
saber si hi ha o no autocensura i quines en són
les causes. Els resultats seran publicats a l’abril,
però podem avançar alguns elements provisionals. Efectivament una gran part dels periodistes
s’autocensuren o bé per l’amenaça dels empresaris o bé, als països més autoritaris, per la
pressió dels poders públics. Penso que no som
conscients fins a quin punt hi ha una propaganda
no tan sols a Rússia, sinó també a l’Europa de
l’Oest i fins i tot aquí. A França, actualment, els
companys i companyes d’i-Télé es troben en la
quarta setmana de vaga per protestar contra la
ingerència directa del propietari en el contingut
editorial. Hi ha grans propietaris que gestionen
els seus mitjans com gestionen qualsevol altra
empresa dels seus grups, que donen instruccions
directes a les redaccions. Per alguns managers
això s’ha convertit en una cosa “normal”. Un mitjà pot tenir una línia editorial, això és una cosa,
potser és d’esquerres o de dretes, però no ha de
rebre instruccions dels anunciants o dels propietaris. Això no hauria de ser possible.
Però fins i tot sovint són els mateixos periodistes que des de les tertúlies es presenten
com a líders d’opinió al marge de qualsevol
neutralitat.
Potser són periodistes, però són poc representatius de la professió i en donen una imatge
falsa. Són poques figures, algunes excepcions.
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“Molts editors fan l’error d’intentar
compensar la reducció de recursos amb
un contingut més sensacionalista, més
adreçat a divertir, i amb això es perd
encara més la funció de contrapoder.”

Un periodista no dicta l’opinió. Els que dicten
l’opinió són els editorialistes. A França els diem
els editòcrates, l’aristocràcia de la professió. Personalment no és el tipus de periodisme que jo
defenso. Entenc que existeixi, però l’opinió pública s’hauria d’adonar que el 90% dels periodistes
no tenen res a veure amb els editòcrates que
reben bons salaris, que sovint tenen contactes
econòmics o polítics, i que no són el contrapoder, sinó, ben al contrari, els portaveus dels que
tenen el poder. Potser per un mitjà és més fàcil
pagar una figura com aquesta, que té una gran
visibilitat, que pagar 10 periodistes d’investigació.
Pel moment hi ha un augment de la producció per
la part editorial i d’opinió, perquè és barat. Fins
i tot ho és tant que hi ha qui ho fa de manera
gratuïta, tan sols pel seu prestigi personal. En
els periodistes de veritat, que són els que fan la
investigació, no s’inverteix. Hi ha un creixement
excessiu de la part de l’opinió en detriment del
treball d’investigació o el reportatge. Cada vegada
tot passa més per les agències de premsa, hi ha
menys professionals sobre el terreny que facin el
seguiment del que està passant. És això el que
em molesta. Els editòcrates són grans figures que
finalment estenen la misèria a les redaccions, tot
està ple de grans intel·lectuals, però aquests no
fan el treball de camp. Són els que intenten introduir idees dominants, però idees dominants que
no estan lligades a la realitat del món, perquè si
es treballés sobre el terreny, potser s’adonarien
que el que estan propagant no és cert.
Ara que parles del periodisme d’investigació,
si pensem en Assange, Snowden o Manning
sembla que avui la investigació i el fet de facilitar informació s’ha convertit en un joc molt
perillós.
A Europa la Comissió Europea s’ha afanyat molt
a protegir els secrets comercials mitjançant una

directiva que ja s’ha fet famosa, però quan nosaltres amb la CES exigim que es protegeixin les
fonts, els que permeten que aflorin certes coses,
la cosa s’allarga. Es volen protegir els interessos de les empreses multinacionals, i es fa una
directiva. Tant li fa que entri en conflicte amb la
llibertat de premsa, amb el treball del periodisme. Senzillament s’adopta. Aquesta directiva
sobre secrets comercials ha estat inspirada per
grans grups, per multinacionals, que són els que
pràcticament han dictat els textos. I podem estar
d’acord amb el fet que cal protegir els secrets
de les empreses europees davant els espies i
els pirates japonesos o xinesos, però no tenim
cap obligació per fer-ho restringint la llibertat de
la premsa. I quan els periodistes demanen que
es protegeixin les seves fonts no es vol avançar
amb celeritat. Aquesta manca d’equilibri és xocant. Perquè darrere de la protecció de les fonts
hi ha el dret dels ciutadans i ciutadanes a ser
informats lliurement sobre el que passa al món.
Ara tenim una campanya per forçar la comissió a avançar en aquesta protecció. Si pensem
en LuxLeaks, tant el periodista que va facilitar
les dades, com les seves dues fonts, hauran de
comparèixer el 12 de desembre davant la cort
perquè se’ls vol processar i condemnar. Si recordeu l’escàndol de LuxLeaks, era sobre l’Estat
de Luxemburg que facilitava a les grans multinacionals acords fiscals deslleials. Aquest tipus
de periodisme ofereix un servei a la població, té
un paper clau en la defensa de l’interès públic,
i el que fan és portar-los a la justícia, intentar
condemnar-los. Mitjançant les accions contra
ells s’introdueix, a més, la intimidació contra
tots els altres. Si se’ls condemna, al dia següent
molts periodistes es preguntaran si poden o no
publicar segons quina informació perquè pugui
comportar una pena de presó. Això contribueix
a l’autocensura.

L’autocensura és lamentable, però per
desgràcia hi ha un grau més avançat
d’intervenció, que és quan s’empresona els
periodistes. Quina és la situació en aquests
moments a escala europea?
En aquest moment tenim al voltant de 140 periodistes empresonats. Essencialment ho estan
a Turquia, però també hi ha casos a Macedònia,
Montenegro, Azerbaidjan i Rússia. Però són casos
menors. El gruix avui és a Turquia, potser amb
120 dels 140 periodistes empresonats per raó de
la seva feina, per coses que han investigat, que
han publicat, per enquestes que han fet. Turquia
s’ha convertit en la primera presó per a periodistes del món. Hi ha més periodistes a la presó
a Turquia que a la Xina o a l’Iran. Si s’observa el
paper dels organismes intergovernamentals, una
cosa xocant és que entitats com l’Organització
per a la Seguretat i la Cooperació a Europa o el
Consell d’Europa són avui actors més importants
en termes de defensa de la llibertat de premsa
que la Unió Europea, tot i que aquesta té una Carta de drets fonamentals. La seva inacció és total
pel que fa al que està succeint a Turquia, però
també el que passa a alguns estats membres
com Hongria. Quan hi va haver problemes amb
Rússia no es va trigar gaire a decidir sancions.
Però amb Turquia la comissió diu que no és la
seva responsabilitat, i no hi ha més discussió. El
secretari general de la CES, Luca Visentini, ha recordat repetides vegades a Juncker que s’havia
de fer alguna cosa amb Turquia, que no n’hi ha
prou amb dir que la situació actual ens inquieta
o que estem preocupats. No hi ha cap pressió,
no hi ha cap acció política per part de la Unió
Europea. Aquesta passivitat davant la vulneració
de la llibertat de premsa és preocupant, perquè,
com he dit abans, va estretament vinculada a la
qualitat democràtica.

7
Núm. 258 - dimecres, 14 de desembre de 2016

“Des de la Federació Europea de Periodistes defensem que el
periodisme és un bé públic. Ja sigui en un mitjà privat o en un de
públic, el periodista és el guardià de la bona gestió, és el que pot
inquietar un polític o un home de negocis corrupte. .”
Deixa’m que et pregunti ara més per la teva
vessant com a sindicalista que com a periodista. Tot i ser en graus diferents, a tot Europa
els sindicats tenim un problema de visibilitat.
Com t’ho expliques?
Penso que els mitjans tenen la seva estratègia
i s’ha de respectar. Per tant ens hem de plantejar si utilitzem les estratègies adequades i què
és el que fa que hi hagi altres actors que tinguin
més èxit que nosaltres. No podem oblidar que tot
i que els mitjans sovint sembli que vulguin liderar l’opinió, per mi, en certa mesura, no són més
que el mirall de l’opinió pública. I si vivim en un
món més individualista és evident que els mitjans
també ho reflectiran. L’acció col·lectiva, doncs, és
menys important, però no tan sols per als mitjans.
El problema que tenim nosaltres com a representants dels treballadors i treballadores és la nostra
legitimitat en relació amb la societat. Hem de retrobar la legitimitat no en relació amb els mitjans,
sinó davant la societat, i això passa probablement per una reflexió sobre aliances diferents. En
el nostre cas treballem, per exemple, amb el món
de les ONG, amb organitzacions compromeses
amb la llibertat d’expressió, i funciona bé. Jo tinc
la impressió que ens ha anat bé. La Federació
Europea de Periodistes pot aparèixer com un òrgan molt corporativista defensant els interessos
de la professió. Però el fet de treballar amb organitzacions ciutadanes, de defensors de drets
de ciutadania com la llibertat d’expressió, ens ha

donat aire i ens ha permès poder sortir de la nostra imatge ultraprofessional, proporcionant-nos
més crèdit. Nosaltres defensem els treballadors
i treballadores, però hem d’entendre que hi ha
gent que forma part de la societat civil i que no
treballa, com ara jubilats, joves o persones sense
ocupació. Hi ha tota una franja de població que
potser no es reconeix o que ja no es reconeix en
la nostra manera de concebre el món, i, per tant,
hi ha un deure d’obertura i de cooperació. Quan
defenses les llibertats, no defenses solament les
llibertats dels periodistes, sinó també les llibertats dels ciutadans i ciutadanes, i per tant no
podem veure altres organitzacions amb les quals
sintonitzem com a competidores sinó com a aliades. Potser no són tant els mitjans que cobreixen
malament la lluita social, sinó que som nosaltres
els que no comuniquem tan bé com podríem.
Potser una aliança amb els mitjans també seria
important. No ens hem de carregar el missatger,
sinó canviar el missatge. La CES és un bon model
i sóc optimista, però ens hem d’interrogar sobre
el que fem i si ho fem tot tan bé com podríem.
Amb tot el que hem dit em fa por que algú
que s’estigués plantejant dedicar-se a la professió n’acabi renegant. Si et sembla tornem
al principi i mirem quin és el futur del periodisme.
Abans els periodistes els venien a buscar a les
universitats, i ara ja no és el cas. Avui comen-

cen com a independents i amb el somni, durant
anys, de poder entrar a treballar algun dia en algun mitjà. Les condicions s’han fet més difícils.
Al mateix temps jo faig classes a la Universitat de
Brussel·les i veig molta energia. Aquells que estan estudiant la professió saben que no serà fàcil.
El sector està mutant, ningú sap on anirà a parar. Però els que estudien periodisme ara són els
que volen ser realment periodistes, els que tenen
vocació. Per tant potser hem guanyat en qualitat
allò que hem perdut en quantitat de matriculats.
Els que tenim actualment són els que realment
s’ho creuen. I jo intento animar-los, els mostro
les dificultats que es trobaran, però al mateix
temps els dic que aquest ofici és formidable per
aquesta missió d’estar al servei del públic. La
professió sobreviurà, potser no amb les estructures actuals. Hi ha una crisi a escala estructural,
pel que fa al finançament. Però aquesta societat
té, més que mai, necessitat d’un contrapoder, de
gent independent, autònoma i formada que tingui
una pràctica validada per una deontologia, amb
coneixements tècnics, d’investigació per exemple. D’aquests professionals del contrapoder en
tenim més necessitat que mai. Potser sobreviuran d’una manera diferent de l’actual, però sobreviuran, perquè són necessaris.
Ricard Bellera
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