
Barcelona, 3 de maig del 2013 
  
Molt Honorable Senyor Artur Mas Gavarró, 

President de la Generalitat de Catalunya 

 
 
Molt Honorable Senyor Artur Mas, 
 
Avui, 3 de maig, és el dia internacional de la llibertat de premsa i és per aquest 
motiu que li adrecem aquesta carta per fer-li avinent, un cop més, la necessitat 
urgent d’afrontar la crisi que pateixen tots els mitjans de comunicació de 
Catalunya i que, d’una manera ben directa, causen un dany irreparable al dret a 
la informació al nostre país. És un moment greu per a la democràcia que estem 
construint dia a dia i, especialment ara, que al nostre país s’ha obert un debat 
essencial sobre el seu futur. 
 
          Només volem recordar-li quatre fets recents que lesionen aquesta llibertat 
d’informació: la resolució maldestre d’un ERO als tallers d’impressió de premsa 
diària del Grup Z, instal·lats a Parets i vinculats a aquest important grup editor 
de matriu catalana; el procés d’acomiadaments obert a Unitat Editorial que 
afecta la redacció catalana d’un diari d’àmbit estatal; l’obertura de negociacions 
a La Xarxa, empresa de comunicació audiovisual de la Diputació de Barcelona, 
on les retallades salarials es plantegen com a alternativa a un centenar 
d’acomiadaments; els 9 acomiadaments “exprés” anunciats a ACN, empresa 
vinculada a Presidència de la Generalitat, i que afecten a quasi un 15% de la 
plantilla; i finalment, l’amenaça reiterada d’un important ERO, o decisió similar, 
a la CCMA que podria arribar a afectar unes 500 persones. 
 
          Deixant a part els detalls i les dinàmiques empresarials pròpies de cada 
una d’aquestes empreses, aquests fets són només una mostra del que passa des 
de fa temps als mitjans de comunicació de Catalunya. I ens temem que no seran 
els últims. Per això seria una actitud impròpia deixar passar la diada de la 
llibertat de premsa i d’expressió sense fer partícips de les nostres inquietuds i 
preocupacions les autoritats democràtiques del país. Hem dit, repetit i seguirem 
proclamant-ho que sense mitjans de comunicació forts no hi ha ni llibertat ni 
democràcia i que els mitjans de comunicació, públics o privats, són un servei 
essencial de la nostra societat. 
 
          Sabem que el seu Govern comparteix la preocupació per aquests 
problemes i que la seva administració també participa en algunes accions que 
s’estan fent per no restar passius davant d’aquesta crisi, com el treball que ja es 
culmina a la Mesa sectorial de diàleg sobre la crisi dels mitjans de comunicació. 
Però cal fer més. 
 
          Fa un parell d’anys vam enviar-li una carta, portada en manifestació, 



sol·licitant-li un entrevista i ens va ser posposada sine die. És per això que ara, 
en el marc descrit, insistim sobre aquesta petició per poder-li expressar 
directament la necessitat d’un compromís ben seriós per salvar la democràcia 
tot salvant els mitjans de comunicació. Aquest compromís hauria d’orientar-se 
en una triple acció: assumir i impulsar el que li vindrem a presentar d’aquí unes 
setmanes com a resultat del treball fet en la Mesa sectorial sobre la crisi, 
manifestar la voluntat de no retallar més les plantilles de treballadors dels 
mitjans de comunicació públics, i comprometre’s a mantenir aquests serveis 
públics de comunicació estimulant una tasca conjunta entre administració i 
treballadors per sortir units de la crisi que ens tenalla. 
 
          És amb un fort esperit de treball conjunt per salvar la feina de les persones 
que treballen en els mitjans de comunicació, garantint així el dret a la 
informació i al pluralisme i per construir el futur del país que ens adrecem avui a 
vostè sabent que així responem al compromís que vam contraure amb els 
nostres companys d’organització sindical. 
          
 
Atentament,   

 
                                                                 

 
         Antoni Ribas, 
         Coordinador Sector de Mitjans de 
         Comunicació de CCOO de Catalunya 

 
 
 
         Pau Ayuso, 
         Coordinador de Comunicació Social 
          d’UGT de Catalunya 
 
 

 
        Ramon Espuny, 
        President del Sindicat de Periodistes  
        de Catalunya 

 
 
 
 
              Lluís Salom, 
              Secretari d’Organització  
              del Sindicat de la Imatge- UPIFC                                 
 


