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       REFORMA FISCAL I SERVEIS PÚBLICS

Carlos Bravo Fernández
Secretari confederal  de protecció social 
i polítiques públiques de CCOO

------------------------------------------------
Impostos justos, garantia de serveis pú-
blics

Mentre el nostre país assisteix al dis-
curs de la inevitable retallada dels 
serveis públics amb l’argument de la 
insuficiència de recursos, es produeix 
una curiosa paradoxa fiscal. Amb im-
postos i tipus similars als països de la 
zona euro, el nostre país recapta molt 
menys, fins a 8,1 punts del PIB (la qual 
cosa significa que tenim ingressos in-
feriors en 85.000 milions d’euros a 
l’any). Bastaria amb engegar un siste-
ma fiscal capaç de garantir un resultat 
similar al dels països del nostre entorn 
per neutralitzar l’argument de les reta-
llades.

Encara que són diverses les causes 
que fan que el nostre sistema fiscal si-
gui menys eficaç i més injust, podem 
dividir totes elles en tres grups: elevat 
nivell de frau fiscal; àmplies possibili-
tats legals d’elusió fiscal i, finalment, 
l’impacte de la crisi.

CCOO  proposa una reforma que les 
aborda de forma integral, progressiva 
en el temps, compatible amb atendre 
necessitats bàsiques immediates, que 
contribueix a la recuperació econòmica 
i que ens dotarà d’una estructura fiscal 

sòlida, justa, senzilla i transparent amb 
caràcter permanent, menys sensible al 
cicle econòmic i més robusta.

La proposta pretén millorar els ingres-
sos públics per atendre, entre d’altres, 
objectius diversos:

- Garantir la prestació de serveis 
essencials de l’estat del benestar, entre 
els quals els serveis públics tenen un 
paper preponderant.

- Equiparar la capacitat 
d’actuació pública amb la dels països 
del nostre entorn.

- Completar la protecció social 
cobrint les deficiències detectades. 
Necessitem una Renda Mínima estatal 
per 739.000 llars (més d’1,5 milions de 
persones), sense cap tipus d’ingressos.
 
- Contribuir a dinamitzar la de-
manda interna rebaixant el preu final 
de béns i serveis bàsics (aliments i sub-

ministraments de la llar: 
electricitat, gas, calefac-
ció). 

- El nou termini per com-
plir els objectius de dèfi-
cit tampoc es complirà i 
haurà d’ampliar-se; millo-
rar ingressos fiscals per-
met evitar seguir reduint 
protecció social i renun-
ciant a inversió pública.

Som conscients que la crisi econòmi-
ca actual suposa un condicionant im-
portant sobre la recaptació tributària, 
encara que convé valorar-ho en la seva 
justa mesura. Contràriament al que es 
ve defensant en diferents fòrums ofi-

cials, la crisi no ho 
explica tot. Encara 
que és cert que des 
del començament de 
la crisi els ingressos 
tributaris s’han re-
duït anualment en 2,5 
punts percentuals del 
PIB, de cada 10 eu-
ros que s’han deixat 
d’ingressar només 
cal imputar-se a la 
crisi 3 d’ells de ma-
nera que els 7 euros 
restants s’expliquen 
pel frau fiscal, per-
què aquí els impos-
tos són més baixos 
en la pràctica i per 
l’ampli marge que hi 
ha per l’elusió fiscal.

De fet, no és només el 
frau. El nostre país té 
un nivell d’economia 
submergida menor a 
la qual, per exemple, 
reconeix Itàlia i, no 
obstant això, nosal-
tres recaptem menys 
en relació amb el 

PIB. La raó de fons està en l’estructura 
dels impostos.

Per millorar la recaptació no és neces-
sari pujar els tipus impositius (de fet 
proposem baixar alguns com l’IVA de 
productes bàsics per a les famílies -ali-
ments, electricitat, calefacció -). Per re-
captar més bastaria amb eliminar o re-
duir bonificacions i reduccions fiscals 
que beneficien a una minoria i limitar-
les en aquelles que tinguin suficient le-
gitimació social, articulades preferen-

tment mitjançant ajudes directes, més 
que a través de deduccions fiscals.

Proposem reordenar l’estructura fis-
cal. Elevar la imposició directa (sobre 
riquesa i ingressos) incrementat el seu 
pes relatiu, i incrementar en menor 
mesurada la indirecta (sobre consum) 
reduint el seu pes relatiu. Reduir la re-
captació de l’IVA és compatible amb 
més contribució d’altres impostos in-
directes (especials o mediambientals). 
Amb això, apostem per una estruc-
tura fiscal més progressiva i justa, a 
diferència de les línies inspiradores 
de l’Informe encarregat pel Govern 
a un grup d’experts, i sobre la qual 
l’Executiu, malgrat haver assenyalat 
alguna discrepància puntual, no es dis-
tancia en l’essencial. 

El resultat pràctic de la proposta de 
reforma fiscal defensada per CCOO 
va molt més allà d’augmentar el ni-
vell d’ingressos de l’Estat i garantir 
amb això la suficiència que asseguri la 
sostenibilitat d’uns serveis públics de 
qualitat i l’estat de benestar. La nostra 
proposta suposa l’engegada d’un sis-
tema tributari basat en el principi de 
solidaritat i en el repartiment equitatiu 
de càrregues, on tots aportem segons la 
nostra capacitat, i del que tots puguem 
beneficiar-nos mitjançant les polítiques 
públiques finançades per aquest segons 
les nostres necessitats.





 federació de serveis a la ciutadania

digital

 Edició Especial juny 2014

5

(...)
Quins criteris ha de seguir la reforma fiscal? 

Per a contestar a aquesta pregunta crec necessari re-
cordar l’art. 1 de la Constitució Espanyola:

1 . Espanya es constituïx en un Estat social i demo-
cràtic de dret, que propugna com valors superiors 
del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la 
igualtat i el pluralisme polític. 

I l’article 31 de la CE diu:

1 . Tots contribuiran al sosteniment de les 
despeses públiques d’acord amb la seva ca-
pacitat econòmica mitjançant un sistema tri-
butari just inspirat en els principis d’igualtat 
i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast 
confiscatori. 

2 . La despesa pública realitzarà una assigna-
ció equitativa dels recursos públics, i la seva 
programació i execució respondran als crite-
ris d’eficiència i economia. 

I tot el capítol III de la CE. Dels principis 
rectors de la política social i econòmica. 

Tota reforma fiscal hauria, per tant,de fona-
mentar-se en els principis esmentats abans 
de justícia, igualtat i progressivitat per a 
contribuir a la consecució dels objectius de 
redistribució de la renda i la igualtat material 
que han de perseguir els poders públics. 

La recaptació ha d’assolir-se amb justícia i equitat 
a través d’impostos que tinguin en compte el nivell 
de renda i riquesa de les persones, que siguin fàcils 
d’emplenar, senzills d’entendre (estrenyent els mar-
ges de l’omissió fiscal), difícils de traslladar a contri-
buents que no els correspon el seu pagament i amb 
pocs i justificats beneficis fiscals.

La justícia d’un sistema tributari depèn en gran me-
sura del grau de consciència social sobre la importàn-
cia de complir amb les obligacions tributàries i dels 
mitjans per a la lluita contra el frau fiscal. 

Tota reforma fiscal hauria, per tant,de fonamentar-se 
en els principis esmentats abans de justícia, igualtat 
i progressivitat per a contribuir a la consecució dels 
objectius de redistribució de la renda i la igualtat ma-
terial que han de perseguir els poders públics. 

La recaptació ha d’assolir-se amb justícia i equitat 
a través d’impostos que tinguin en compte el nivell 
de renda i riquesa de les persones, que siguin fàcils 
d’emplenar, senzills d’entendre (estrenyent els mar-
ges de l’omissió fiscal), difícils de traslladar a contri-
buents que no els correspon el seu pagament i amb 
pocs i justificats beneficis fiscals.

La justícia d’un sistema tributari depèn en gran me-
sura del grau de consciència social sobre la importàn-
cia de complir amb les obligacions tributàries i dels 
mitjans per a la lluita contra el frau fiscal. 

Quins han de ser els objectius d’aquesta reforma fis-
cal? 

El sistema tributari és una peça bàsica de l’Estat de 
benestar i de les societats modernes. Gràcies amb ell 
s’aconsegueixen els recursos necessaris per finançar 
els serveis públics, la protecció social, les inversions 
públiques i la capacitat de les Administracions Pú-
bliques per contribuir a dinamitzar l’economia i aug-

mentar el seu potencial de creixement. 

Per tant, el primer objectiu d’un sistema tributari és 
atendre amb suficiència aquestes necessitats de fi-
nançament. No obstant això l’informe dels “experts” 
advoca per “copago” en els serveis públics, arribant 
a afirmar (...) que el finançament dels béns públics 
ha de realitzar-se preferentment mitjançant preus, ta-
xes i contribucions, en lloc d’impostos, que són els 
que precisament constituïxen l’instrument que més 
s’adequa al principi de capacitat econòmica. 

La reforma del sistema fiscal ha de servir per perme-
tre que la societat espanyola, a través de l’Estat (entès 
aquest en sentit ampli amb inclusió de comunitats au-
tònomes i Administracions locals), tingui una capa-
citat d’actuació, impuls i intervenció similar al dels 
països que constituïxen la referència per a Espanya. 

Aquesta potencial capacitat de major recaptació en 
termes de PIB permetria una actuació més efectiva: 

• En relació amb els serveis essencials (sanitat, edu-
cació, serveis socials…), 

• En la insuficiència dels mecanismes de protecció 
social (pensions, protecció a l’atur, garantia de ren-
des mínimes davant situacions de necessitat…),

• En la capacitat de les institucions públiques per 
intervenir afavorint l’activitat econòmica, (infraes-
tructures, I+D+i, xarxes de comunicacions, xarxes de 
transport ferroviari…) 

• Cap a l’estímul i l’incentiu a l’activitat econòmica, 
promoció d’empreses de dimensió adequada i me-
diambientalment sostenibles 

• Desenvolupament del sector de serveis socials i 
coordinació sociosanitària aprofitant els importants 
jaciments d’ocupació que existeixen…). 

• Per garantir el poder adquisitiu de les pensions i 
contribuir a afrontar el 
repte demogràfic concen-
trat amb especial intensitat 
entre 2025 i 2050 al qual 
s’enfronta el sistema de 
pensions si no millora el 
seu finançament. 

Les polítiques i inversions 
públiques són necessàries 
per sortir de la crisi perquè 
invertir en serveis públics 
és invertir en renda, en va-
lor i en el desenvolupament 
de les persones. 

Els serveis públics es-
tan dissenyats per satis-
fer les necessitats socials 
i econòmiques vitals –tals 
com l’atenció de la salut i 
l’educació– d’una manera 
assequible, universal i en 
funció de les necessitats. 

Els serveis públics existeixen perquè els mercats no 
produiran aquests resultats. A més, els serveis pú-
blics són fonamentals per a garantir una competència 
lleial per a les empreses i una reglamentació eficaç 
per a evitar els desastres mediambientals, socials 
i econòmics –tals com la crisi financera mundial i 
l’escalfament del planeta. 

En cas de destrucció dels serveis públics els perde-
dors tendeixen a ser els treballadors, que s’enfronten 
a la pèrdua d’ocupació i a una pressió a la baixa sobre 
els salaris, els usuaris dels serveis públics i les petites 
empreses locals que no poden competir amb les em-
preses multinacionals. 

D’altra banda, abaratir fiscalment els béns i serveis 
bàsics avança també en el camí de resoldre proble-
mes estructurals de la societat i l’economia espanyo-
la. Per això, la consolidació d’un sistema fiscal just, 
que ajudi a l’ocupació, a la protecció social i a una 
sortida social de la crisi, que permeti la recuperació 
de l’estat del benestar i la seva extensió a tota la po-
blació i donar cobertura a les noves necessitats que 
l’actual situació social fan necessàries, a més de ser 
una qüestió de justícia, pot ser un factor determinant 
per a la recuperació econòmica. 

       REFORMA FISCAL I SERVEIS PÚBLICS
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  Agustí Colom Cabau
Departament de Teoria Econòmica de la Facultat 
de Ciències Econòmiques de la Universitat de 
Barcelona

------------------------------------------------------------------

L’impuls dels serveis públics: la clau està 
en la fiscalitat

La fiscalitat i la despesa en serveis públics són, po-
dríem dir, les dues fulles d’unes tisores. Així doncs, 
el nivell de despesa pública depèn no sols de les de-
cisions polítiques respecte el nivell i la qualitat de les 
prestacions públiques sinó que també, i d’una forma 
directa, del nivell de recaptació impositiva assolida. 
Això ho saben bé les forces polítiques i econòmiques 
conservadores, per això, la perseverança dels progra-
mes neoliberals en la reducció d’impostos i el dèficit 
zero: amb aquesta combinació cada euro recaptat de 

menys es converteix en una reducció en les presta-
cions públiques i, en conseqüència, una disminució 
efectiva de l’estat del benestar. 
Els programes d’austeritat són instruments polítics 
al servei dels interessos dels poders econòmics; Mas 
Colell ho va expressar clarament en una de les seves 
primeres conferències com a Conseller. El 30 de se-
tembre de 2011, davant l’auditori dels membres del 
Cercle d’Economia, concloïa la seva intervenció amb 
un “Doncs bé, els poders públics, com els gasos, ara 
tenen dificultats serioses per expandir-se. Aprofiteu-
lo”. I tant que ho han intentat aprofitar i si no ho han 
fet més, ha estat per les mobilitzacions populars dels 
usuaris i del personal públic, la pressió de les forces 
d’esquerra, sindicals, veïnals i moviments socials que 
han aconseguit aturar, de moment i almenys alguns 
casos significatius, com la privatització de l’Hospital 
Clínic o la de la gestió de la publicitat de la televisió 
pública, per citar-ne els més recents. 

Evidentment, les retallades s’han presentat tant des 
del govern de la Generalitat com del govern cen-
tral com la solució econòmica al deteriorament de 

les finances públiques, sovint a més, amb un ele-
vat caràcter expiatori. Quina culpa paguem? Haver 
gaudit d’un estat del benestar superior a les nostres 
possibilitats? No serà això, ja que les dades neguen 
rotundament aquesta afirmació. Es miri com es miri, 
la despesa pública social espanyola, sigui en l’àmbit 
de la protecció social, sigui en educació o en salut és 
inferior a la mitjana europea, i de fet, inferior al que 
correspondria segons el nostre nivell de renda relatiu 
respecte el promig dels països europeus. I en el cas 
de Catalunya, encara les xifres són pitjors. En tots els 

anys, la despesa pública 
social catalana en relació 
al PIB és inferior no sols 
a la mitjana dels països 
de la zona euro, sinó in-
clús a la mitjana espan-
yola. Així, l’any 2007, 
tot just abans de la crisi, 
la despesa en protecció 
social a Catalunya fou el 
18,2% del PIB, mentre 
l’espanyola era el 20,8% 
i la de la zona euro del 
26,1%,. El mateix suc-
ceeix, per exemple, en 
educació: la despesa pú-
blica catalana fou del 
3,6%, mentre l’espanyola 
era del 4,34% i la mitja-
na de la zona euro del 
4,95%. Aquesta és la rea-
litat de l’estat de benestar 
a Catalunya, inferior al 

que ens correspondria en termes de renda per càpita 
segons els paràmetres europeus, i sobre aquest estat 
de benestar insuficient s’han produït les retallades. 
Unes retallades que han significat una reducció del 
16,5% del pressupost de despesa d’educació, salut 
i serveis socials de l’any 2014 respecte l’any 2010, 
una disminució de la despesa que la pròpia Generali-
tat reconeix que situa la despesa social per càpita en 
termes constants a nivells anteriors a 2004, es a dir, 
una dècada de retrocés en benestar social, en qualitat 
de vida dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Les retallades no sols han agreujat el desastre humà 
originat per la crisi financera si no que han estat la 
causa directa de l’entrada de nou en recessió de les 
economies on han estat aplicades, es a dir, les retalla-
des han portat a les economies a una nova fase de la 
crisi, la crisi de l’austeritat. Avui, fins i tot, el FMI ho 
reconeix. Els fets han acabat donant la raó als nom-
brosos economistes que no han parat de alertar que la 
reducció de la despesa pública te un efecte contractiu 
sobre l’economia amb la qual cosa aquesta es dete-
riora encara més. Com, a més a més, la caiguda de 

l’activitat econòmica incideix en una menor recapta-
ció impositiva, aleshores, lluny de reduir-se significa-
tivament, persisteixen els dèficits públics.

Així doncs, de voler reduir els dèficits públics, les 
retallades han mostrat comportar-se de forma molt 
ineficaç i devastadora. El dèficit públic no és més que 
la diferencia entre els ingressos públics i la despesa 
pública, i és mitjançant l’augment dels ingressos pú-
blics, la fiscalitat, com s’ha d’afrontar aquest. I més, 
quan, com en el cas espanyol i català, els ingressos 
públics representen només el 37,8% del PIB, 9 punts 
percentuals inferior al nivell mitjà de la zona euro. 
Aquesta és la clau de volta de les finances públiques 
catalanes i espanyoles, no l’excessiva despesa sinó la 
insuficient recaptació. Mentre la zona euro en promig 
els ingressos fiscals representen el 46,8% del PIB, 
aquí és un 20% inferior.

Això, per què? Es paguen, potser, menys impostos? 
La realitat és que sí que alguns paguen molt menys 
impostos del que haurien i d’altres ni això. Espanya 
i Catalunya tenen uns nivells de frau fiscal dels més 
elevats d’Europa: recents estimacions de GESTHA 
situen el frau fiscal, sumat a les cotitzacions de la 
Seguretat social, en 90.000 milions d’euros, dels 
quals uns 16.000 milions d’euros correspondrien 
al frau fiscal a Catalunya. La major part del frau, el 
72% l’estarien efectuant les grans fortunes i els grans 
grups empresarials i la resta correspondria a pimes i 
autònoms. Any rera any, les liquidacions de l’IRPF 
mostren com els empresaris d’aquest país declaren 
uns ingressos que són inferiors als dels seus propis 
treballadors. En el darrer any les rendes del treball 
mitjanes declaraven uns ingressos de 19.265 euros, 
mentre les derivades de les activitats econòmiques ho 
feien en 10.700 euros. Increïble, però cert. Reduir el 
frau fiscal a, només, la meitat permetria no haver de 
parlar de dèficit fiscal. I es possible, ja que si la major 
part dels països europeus són efectius en la lluita con-
tra el frau fiscal, nosaltres també ho hauríem de ser.

Però és evident, que això no està entre els objectius ni 
del PP ni de CiU. No és difícil adonar-se, mentre, per 
exemple el govern nord-americà ha sancionat recen-
tment un banc suís per facilitar el frau fiscal dels seus 
clients, el govern espanyol ha impulsat una amnis-
tia fiscal, mentre veus autoritzades estan reclamant 
a Europa i els Estats Units incrementar el gravamen 
tributari a les rendes més altes per lluitar contra la 
creixent desigualtat –per cert Espanya, ja és, amb la 
crisi, segons alguns indicadors, l’Estat més desigual 
d’Europa i Catalunya supera els nivells de desigualtat 
mitjans europeus- aquí el govern del PP ha impulsat 
els impostos indirectes com l’IVA al 21% i la seva 
extensió a diversos productes bàsics com el mate-
rial escolar o a les activitats de teatre i cinema. Un 
pas més cap un sistema fiscal més regressiu. En la 
mateixa línia, en plena crisi econòmica, el govern de 
Convergència i Unió baixava encara més l’Impost de 
Successions, a l’hora que inflava de les més injustes 
taxes l’accés a les prestacions públiques. I desprès 
diuen que no hi ha alternatives.

Òbviament, les eines existeixen, només cal la força i 
decisió política per abandonar les polítiques errònies 
i aplicar les correctes, encara que això vagi en contra 
dels interessos econòmics dels més poderosos. 

       REFORMA FISCAL I SERVEIS PÚBLICS
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 Oriol Costa Fernández
Professor de Relacions Internacionals 
Universitat Autònoma de Barcelona

------------------------------------------------------

Unió fiscal i democràcia

Prenguem una notícia recent. 2 de juny de 
2014, El País: “Brussel•les impedeix baixar 
impostos”. I segueix, “la Comissió Europea 
no veu marge per a una reforma del sistema 
fiscal amb tints electorals. Reclama a Espanya que endu-
reixi la prestació per desocupació”.
Així pres, el titular no mostra el dramatisme del missatge 
que la Comissió estava enviant al govern. Recordem que 
el PP portava mesos prometent que baixaria els impostos 
(després d’haver-los pujat) i algunes setmanes anticipant 
l’adopció, relativament ràpida, de mesures en aquest sen-
tit. El 2015 és any electoral i calia contenir l’empipament 
del propi electorat, considerablement cabrejat per 
l’incompliment d’aquesta promesa electoral. L’aparició 
d’opcions electorals que competeixen, d’una banda, de 
l’espai polític del PP s’havia sumat, en els mesos pre-
vis a les eleccions europees, al massatge subministrat a 
l’electorat conservador a compte de la fiscalitat per alguns 
sectors del propi partit, encapçalats per l’antiga presidenta 
de la Comunitat de Madrid. A més a més, les eleccions 
europees del 25M havien llançat la pèrdua de 2,6 milions 
de vots. Abordar una reforma fiscal que afavorís els inte-
ressos dels sectors conservadors semblava, doncs, gairebé 
una obligació dictada per l’instint de supervivència políti-
ca. Només un dia abans, el mateix periòdic havia anunciat 
que “Rajoy baixarà del 30% al 25% el tipus de societats 
de les grans empreses”. Bé, doncs sembla que no.
No hauria de infravalorar-se la importància d’aquesta se-
qüència. Mostra fins a quin punt els estats deficitaris de 
la Unió Econòmica i Monetària han perdut la capacitat 
per escollir entre un ventall de polítiques econòmiques 
–independentment del que opinem sobre les propostes 
fiscals regressives del PP-. Mostra, de manera bastant 

concreta, com l’estat actual de 
coses ha desactivat els mecanis-
mes de transmissió de la pres-
sió electoral al poder polític. 
L’arquitectura actual de la zona 
euro (i de la UE en general) ha 
convertit als governs, alhora, 
en més poderosos per resistir 
la mobilització social, política i 
electoral dels ciutadans, i en més 
febles a l’hora d’escollir entre 
polítiques diferents.
La veritat és que els tractats no 
reconeixen a la Comissió Euro-
pea cap competència per dir-li al 
govern com ha de ser el sistema 
fiscal espanyol. Però això és el 

de menys. La crisi ha aguditzat 
les contradiccions de la zona 
euro i ha desplaçat el poder real 
cap als actors amb capacitat per 
proporcionar liquiditat als es-
tats deficitaris. “Aquests són els 
meus poders”, va dir Cisneros 
obrint la balconada i assenyalant 
l’artilleria. Qui necessita tractats 
si els altres necessiten la teva 
liquiditat. La solvència de la hi-
senda pública espanyola depèn 
del manteniment de la promesa/
amenaça que Mario Draghi, pre-
sident del Banc Central Euro-
peu, va formular a la fi de juliol 
de 2012: “el BCE està preparat 
per fer el que sigui per preser-
var l’euro. I creguin-me, serà 
suficient”. I naturalment, les 
condicions exigides a canvi de 
no modificar el rumb les imposa 
el triangle Berlín-Brussel•les-
Frankfurt, fonamentalment so-
bre les esquenes de la hisenda alemanya. Els diners per 
rescatar als bancs no va venir tampoc lliure de lligams. El 
ministre Luis de Guindos va signar sobre la línia de punts 
d’un Memoràndum d’Enteniment que incloïa compromi-

sos sobre la política econòmica del govern. Amb graus 
molt diferents de formalització i explicitació, aquesta ha 
estat també la situació amb la qual han bregat Grècia, Por-
tugal, Irlanda, Itàlia, França i la pròpia Espanya de Zapa-
tero al maig de 2010. 
El problema de fons és que l’arquitectura institucional de 
la zona euro ha forçat  uns estats en crisi deficitaris i amb 
un sistema bancari en fallida a rescatar-se a si mateixos 
sense poder accedir als instruments d’una política mone-
tària pròpia. I, davant la impossibilitat d’aquest programa, 
els ha ofert crèdits (tard, malament i poc) i una política de 
liquiditat per part del BCE –tot això a canvi de precaritzar, 
retallar i deprimir- amb l’objectiu de recuperar capacitat 
exportadora i convertir el conjunt de la zona euro en ex-
portadora neta. En relació a qui? No se sap.
Aquest estat de coses ha d’acabar. Està posant en escac, 
no tant la capacitat del PP per prendre decisions que li 

permetin reprendre 
el vincle amb els 
seus electors fis-
calment conserva-
dors (que la veritat, 
m’interessa poc), 
com la capacitat 
del sistema polític 
per respondre a la 
pressió d’una ciu-
tadania mobilitza-
da social, electoral 
i políticament. I 
naturalment, està 
posant en escac la 
vida de les classes 
populars de la pe-
rifèria de la Unió, 
l’economia de la 
zona euro i, per 
tant, el futur ma-
teix del projecte 
europeu.
No podem formar 

part d’una única zona monetària i no compartir els me-
canismes de transferència necessaris de recursos entre re-
gions estructuralment deficitàries (hi ha a qualsevol zona 
monetària) i regions estructuralment excedentàries (també 
n’hi ha), que evitarien la dansa de la mort entre estats en 
crisi i bancs fets fallida. Una prestació per desocupació 
comuna, finançada mitjançant una font comuna, a la qual 
contribuíssim entre tots (els que estan més en crisi i els 
que menys) i que controléssim democràticament entre 
tots. Un sistema comú de pensions o de prestacions econò-
miques per assegurar l’alimentació sana i digna de tot el 
món a les zones més afectades per la crisi, com proposa 
James Galbraith. L’ús a fons dels recursos amb els quals 
compta el Banc Europeu d’Inversions, tres vegades supe-
rior als del Banc Mundial, per reactivar l’economia. Un 
programa federal europeu d’inversions equivalent al 2% 
del PIB, com proposa la Confederació Europea de Sindi-
cats. La possibilitat de contreure deutes suportats per tots 
i no només pels estats deficitaris.
Les propostes són moltes, i no totes requereixen de la 
lenta i treballosa modificació dels tractats. Però la clau 
és que la zona euro ha de ser capaç de dotar-se dels ins-
truments propis d’una unió fiscal. Els estats deficitaris no 
tenen ja una veritable sobirania fiscal, com sap Rajoy i va 
saber abans Zapatero, però el trasllat d’aquesta al trian-
gle Berlín-Frankfurt-Brussel•les s’ha donat en molt ma-
les condicions: sense garanties democràtiques i sense que 
aquesta pèrdua de sobirania estatal donés lloc a la creació 
d’una capacitat federal-europea que la compensés. Només 
s’han creat les condicions per a un federalisme autoritari i 
auster en mans d’aquells que poden proporcionar liquidi-
tat. Que ja sabem qui són. I amb quins poders compten. I 
per a què ho fan servir.

       REFORMA FISCAL I SERVEIS PÚBLICS
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                        MITJANS DE COMUNICACIÓ, CULTURA I IDEOLOGIA

  
Rodolfo Benito Valencia
Secretari Confederal d’Estidis de CCOO
President de la Fundació 1º de Maig

--------------------------------------------------

Els mitjans de comunicació han 
passat a formar part del cor del 
poder econòmic

El model de globalització al què venim 
assistint no només ha reforçat el paper 
de la comunicació com a part central de 
l’hegemonia ideològica, sinó com a part 
essencial del poder econòmic. No no-
més de la superestructura sinó també de 
l’estructura industrial. 

En aquest context, la concentració entre 
grups de comunicació està propiciant una 
espècie de competició entre oligopolis, 
amb una reducció imparable del nombre 

d’empreses.

Al mercat espanyol, les operacions 
d’absorció plantejades fins al moment per-
meten entreveure una situació de duopoli 
o, en el millor dels casos, de oligopoli im-
perfecte, en el qual solament quedaran dos 
o tres grans grups, amb una presència sig-
nificativa en tots els estadis de la produc-
ció, i un domini absolut en la nova moda-
litat de Televisió Digital Terrestre, i també 
en la televisió de pagament.

Les estratègies empresarials i per tant, 
econòmiques, són cada vegada més deter-
minants en la línia editorial dels mitjans.

Si les relacions entre l’editor i la redacció 
era l’única que definia tradicionalment els 
limitis de la línia editorial, la cerca del 
màxim benefici fa a l’editor permeable 
a altres influències externes (principals 
anunciants, socis i aliats cada vegada de 
més sectors) fins al punt d’haver de cedir 
a favor d’ells en assumptes rellevants de 
la línia informativa, condicionat la seva je-
rarquia i els seus silencis. 

El paper de les redaccions queda disminuït 
tant per la influència de la preagenda en la 
línia editorial com per les conseqüències 

que la industrialització de la informació 
introdueix en les rutines informatives.  

Avui la comunicació afecta a tots els es-
pais socials. Altera, sense anar més lluny, 
el significat de la representació política, 
almenys en dos aspectes essencials: d’un 
costat el màrqueting polític, que conver-
teix el suport social en una audiència so-
bre la qual es treballa sistemàticament en 
la reconstrucció ficcionada del relat social.

Per un altre, les formes, els ritus i els llocs 
del debat democràtic, abans assentats als 

parlaments, es dilueixen o 
traslladen als nous espais 
d’opinió (tertúlies i debats) 
protagonitzats pels mitjans, 
on es privatitzen i dissolen 
els criteris de representativi-
tat política.

La comunicació no és només 
cosa dels mitjans. Forma 
part primordial de l’activitat 
d’empreses i institucions.

En les grans corporacions és, 
fins i tot, un factor essencial 
de les plusvàlues perquè els 
mercats valoren cada ac-
tuació, cada missatge, cada 

notícia, cada avanç de resultats, cada com-
portament... i ho cotitza.  En les institu-
cions, els partits i els sindicats la comuni-
cació és també una garantia de visibilitat 
social i de l’èxit dels seus missatges. Com 
a conseqüència, institucions i empreses 
transformen el seu paper i es converteixen 
en fonts informatives.

Els mitjans, a més de ser un bon nego-
ci són també un instrument decisiu per 
aconseguir influència i poder.  I això ho 
perceben els lobbies, assenyalava en 1999 
Iñaki Gabilondo.

Qualsevol grup d’interès polític, econò-
mic o social s’aboca, en primer lloc i di-
rectament, a través dels mitjans fins al punt 
que aquests semblen ser el centre mateix 
de l’acció política pervertint la lògica na-
tural per la qual els partits eren els grans 
actius de l’acció política i els mitjans el 
lloc a través del com es projectaven (Iñaki 
Gabilondo, 1999) 

Els sindicats, com a representants del món 
del treball són, probablement, aquí a Es-
panya i en tots els països, una de les desti-
nacions principals de les campanyes ideo-
lògiques del poder global neoliberal.

La seva desqualificació com 
a part del passat, el seu re-
buig com a mediadors so-
cials innecessaris, la seva as-
sociació a la idea d’ociosos 
(o alliberats), el seu caràcter 
no democràtic,  la vincu-
lació entre “protestes so-
cials” i violència a través de 
l’explotació de la imatge de 
“els piquets”,  el seu caràcter 
“sectari” contrari a l’interès 

general dels ciutadans als quals molesten 
amb les seves accions,  formen part de 
campanyes perfectament estudiades. Sem-
pre que sigui necessari (vagues, canvis 
legislatius, acords socials) formaran part 
essencial de les portades que determinen 
les agendes del dia. 

En aquest escenari, quin és el paper dels 
mitjans públics de comunicació? i quin es-
pai han d’ocupar?

D’això s’ha debatut de manera àmplia, en-
cara que certament hi ha una actitud, di-
ríem que defensiva, quan abordem l’espai 
d’allò públic i el paper dels mitjans en 
aquest.

Reprenc una part dels debats que fa ja al-
guns anys vam mantenir i que crec tenen 
vigència plena. 

Els serveis públics de comunicació són 
bàsics per a la democràcia, per atendre a 
les necessitats de formació cultural de la 
societat i per preservar el pluralisme infor-
matiu.

Són necessàries reformes, que han de 
comptar amb el major respatller social, per 
evitar canvis (reculades) com el produït a 
RTVE que ha propiciat el Partit Popular, 
una vegada ha arribat al govern.

Cal garantir autoritats audiovisuals inde-
pendents, consells d’administració ema-
nats dels parlaments i consells assessors 
amb participació social i professional i 
amb això, la màxima pluralitat i objecti-
vitat.
 
En el camp audiovisual la seva legitimi-
tat la reforcen la resolució del Parlament 
Europeu de 1996 i el protocol del Tractat 
d’Ámsterdam de 1997, i ha de concretar-se 
després de la definició de “servei públic” 
que exigeix la Unió Europea.

És convenient també subratllar que un 
servei públic sense públic, és a dir, sense 
audiència, no té sentit. Que Nou tingués 
un 4% és un fracàs sense pal•liatius, no 
tant en comparació d’un gloriós 20% dels 
bons temps, sinó amb el 8 o el 10% actual 
d’altres autonòmiques. Aquest fiasco és 
fruit del descrèdit per la manipulació infor-
mativa i d’una programació sense qualitat.

Però cura amb els índexs d’audiència. Les 
audiències massives s’han fragmentat i se-
guiran fragmentant-se. On està el límit de 
la viabilitat?

En les privades està molt clar, en la ren-
dibilitat econòmica. Una televisió pot ser 
rendible amb un 1 o un 2% d’audiència. 
En les públiques el criteri ha de ser la ren-
dibilitat social: no quants ens veuen o ens 
senten puntualment, sinó a quins públics 
donem servei i quin servei els donem.

Els serveis públics audiovisuals ha de con-
jugar el servei a les audiències massives (i 
per a això les seves programacions han de 
ser atractives i els seus informatius creï-
bles) amb el servei a públics minoritaris 
i el lliurament personalitzat de continguts 
de qualitat.
 
I el que és meridianament clar és que 
sense comunicació de masses no hi ha 
societat. Les televisions autonòmiques 
són necessàries per consolidar una esfe-
ra pública de les regions i nacionalitats 
espanyoles i fins i tot diria que avui són 
més necessàries que fa 20 anys per raó de 
la desaparició d’altres mitjans regionals i 
locals. Sens dubte estan doblement justifi-
cades en aquelles comunitats amb llengua 
pròpia.

Arribats en aquest punt és necessari re-
plantejar un servei públic imprescindible. 
No hi ha pitjor demagògia que la de Fabra: 
no es tracta de triar entre col•legis, hospi-
tals o un servei públic audiovisual. 

Si avui no es poden mantenir tots ells ha 
estat per la dilapidació, del que algú ha de 
fer-se responsable, però no perquè no és 
essencial al segle XXI una comunicació 
que garanteixi la cohesió social.
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Pepe Galvez
Portaveu FSC - CCOO

----------------------------------------------

La realitat no és com ens la 
relaten

Quantes pel•lícules, sèries de televisió, novel•les, re-
alitys, cançons, historietes, heu vist o heu llegit que 
tractin del treball i de les relacions laborals? Quan-
tes,  en les quals apareguin executius, empresaris, fi-
nancers?  En quantes d’aquestes obres es  reflecteix 
la capacitat de crear riquesa del treball?  En quan-
tes d’aquestes es dóna per descomptat que els diners 
crea riquesa?

La resposta en aquestes preguntes també contesta 
una altra:  Influeix la cultura en el conflicte social, en 
les relacions laborals, en el sindicalisme?

La cultura es crea al voltant de l’art, de l’entreteniment 
i de la diversió que són també tres camps de batalla.

 

La bellesa ha estat sempre un privile-
gi dels poderosos, els quals han pogut 
pagar per fer seves les obres de les 
persones que a través de les formes, 
els colors, el dibuix, la música, han 
buscat apropar-se a la bellesa, han 
buscat plasmar emocions, sentiments, 
imaginar les múltiples cares de la 
vida. Un dels grans avanços de la de-
mocràcia, de la reivindicació popular 
i del compromís de molts artistes ha 
estat la d’estendre el gaudi de la be-
llesa al conjunt de la societat. Però la 
literatura, el teatre, l’escultura, la pin-
tura, la música, la dansa, la fotogra-
fia, el cinema, la historieta, no només 
recreen diferents formes de bellesa 
per als nostres sentits i la nostra ment, sinó també 
recreen, per aquells que la reben, formes de veure 

aspectes, de vegades parcials, de 
vegades integrals, de la societat. 
A través de la cultura de masses, 
la majoria de la societat rep una 
visió no només de si mateixa sinó 
del món, d’allò global que no es 
correspon amb la realitat, sinó 
amb una determinada interpreta-
ció de la realitat.

Ara tornem a les preguntes de 
l’inici d’aquest escrit i les am-
pliem.  Per què ens són més fa-
miliars els drames i les comèdies 
dels habitants de Los Ángeles, 
New York i Chicago que els dels 
veïns de València, Burgos o Cà-
ceres?  Per què les sèries i serials 
no ens han explicat gens de la 
vida de les treballadores de la 
maquilas centroamericanes,  de 
les obreres de Bangladesh o dels 
miners turcs?  Per què els jocs 
són de trons i no de cadires, què 
passa amb els soldats , pagesos, 
artesans?. Qui són les víctimes 
dels saquejos, assassinats i vio-
lacions?.   Per què la desigualtat, 
la porta giratòria, la corrupció 
legal... quasi no existeixen en els 
productes de la indústria cultu-
ral? 

El treball, els valors del món del treball: Creativitat, 
solidaritat, crítica, acció col•lectiva han estat mar-
ginats o desprestigiats. I això explica en bona part 
els aïllaments socials i la falta de resposta ciutadana 
quan el sindicalisme i el que representa són atacats.

La visió de la realitat que rebem, que poc a poc cala 
en el nostre disc dur està deformada, manipulada, 
amputada dels fets, sentiments, desitjos d’una part 
de la societat i saturada dels d’una altra. Els valors 
dels i de les milions de currants són ignorats. A través 
d’aquesta manipulació cultural aprenem a negar-nos 
a nosaltres mateixos i a creure’ns part d’aquesta re-
alitat que ens sol arribar a través de la petita panta-
lla.  Amb això, a més, renunciem a imaginar una altra 
realitat, ens neutralitzem com a font de canvis, ens 
neguem la possibilitat de millorar com a col•lectiu. 

                        MITJANS DE COMUNICACIÓ, CULTURA I IDEOLOGIA
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Xavier Navarro
Secretari de Comunicació i Imatge de la 
FSC-CCOO 

_____________________

Sindicat, cultura i ideologia

En cualquier época, las ideas de la clase dominante son 
las ideas dominantes; [...] Las ideas dominantes no son 
otra cosa que la expresión ideológica de las condiciones 
materiales dominantes, que han tomado la forma de 
ideas; no son otra cosa que la expresión de las condi-
ciones que justamente transforman a esta clase en do-
minante, por lo tanto, las ideas de su dominación. [...] 
No queda entonces ninguna duda: las ideas dominantes 
son las ideas de las clases dominantes y no tienen nin-
gún poder independiente del de esta clase.

La cita és de Karl Marx “La ideologia alemana”

El treball, el combat pel canvi social no pot tan sols 

des del punt de vista de criteris econòmics ja que 
aquests estan sustentats en conceptes ideològics que 
conformen un univers dominant i conforma i con-
diciona les actuacions d’uns i d’altres. Tota actua-
ció econòmica, social, laboral, de drets ciutadans i 
democràtics està absolutament lligada a les opcions 
ideològiques de qui les promou, les dirigeix i les im-
plementa. Aquesta afirmació ha de fer reflexionar al 
conjunt de l’actiu sindical i fonamentalment de les 
seves estructures i organismes de direcció, en la ne-
cessitat de reforçar i dotar de major consistència les 
actuacions de l’organització per enfortir el discurs 
ideològic i encara més per incidir ideològicament 
en el conjunt de la nostra societat, entre el conjunt 
de treballadors i treballadores, entre la ciutadania. 
És cert que el sindicat manté un posicionament 
d’independència partidista ja que fixa la seva opció 
política pels interessos de part dels seus afiliats i 
afiliades i representats: les persones que viuen del 
seu treball, però també és cert que manté la seva de-
finició d’organització sociopolítica que ens obliga 
a un posicionament ideològic, ja que no és possi-
ble mantenir posició sobre els àmbits socials sense 
definir-se.

Cal, doncs, que CCOO es plantegi diferents ele-
ments per avançar en la batalla de les idees, en la 
batalla per la hegemonia en els termes gramscians:

- El primer ele-
ment que el sindi-
cat ha d’enfortir  és 
l’acció formativa 
en tots els nivells, 
formativa sobre el 
què és i el que sig-
nifica, la història 
i l’ideari del sin-
dicat. Delegats i 
delegades formats, 

quadres dirigents en qualsevulla de les seves estruc-
tures, des de la secció sindical fins a la màxima di-
recció del sindicat, són elements fonamentals per la 
divulgació d’idees, per difondre i fer extensible con-
ceptes de solidaritat i justícia social. Els sindicalistes 
han de poder ser agents comunicacionals, no sols de 
les propostes i actuacions del sindicat, sinó també 
d’elements ideològics que han d’impregnar també el 
discurs. Els sindicalistes són i han de ser encara més 
una eina per el combat ideològic, per l’hegemonia. 
En aquesta línia, la FSC-CCOO ha donat passes  po-
sitives amb la seva proposta de Formació per l’Acció 

però cal anar molt més enllà, ha de ser quelcom 
planificat i dut a terme arreu del territori i en el 
conjunt de les CCOO.

- El segon element important que el sindicat 
s’ha de plantejar molt seriosament  és com passem 
, com donem el salt, de manera seriosa de gabinets 
de premsa i elaboració de campanyes i materials 
diversos, amb diversos formats (no vol dir deixar 
de tenir-los  sinó integrar-los en una estructura més 
àmplia), a una veritable estructura de comunica-
ció en el sentit més ampli, amb mitjans suficients 
i amb capacitat d’anar molt més enllà de l’univers 
afiliatiu. Avui la gran majoria de la societat segueix 
conformant el seu ideari mercès a la transmissió 
d’idees que constantment realitzen les televi-
sions, també les ràdios, però majoritàriament les 

televisions, i en aquests mitjans les organitzacions 
sindicals no existeixen i el que encara és pitjor, 
l’entreteniment existent conforma un cos ideològic 
molt escorat vers l’individualisme, la no solidaritat, 
l’ajut caritatiu com a solució........ El sindicat s’ho 
ha de plantejar molt seriosament si vol incidir so-
cialment, si vol combatre la ideologia dominant, si 
vol ser protagonista del combat  per l’hegemonia. 
El com fer-ho, amb qui fer-ho, ha de ser part de la 
reflexió, però la necessitat és imperiosa.

- El tercer element importantissim  que el sin-
dicat ha d’enfortir i molt és la seva relació amb el 
món acadèmic, amb el món de la cultura, no sols per 
prestigiar-se sinó per teixir aliances en un àmbit que 
li permet tenir altaveus importants i per afavorir un 
diàleg constant entre el món cultural en sentit ampli 
i les posicions de classe, fet aquest darrer absolu-
tament fonamental per mantenir i lliurar el combat 
per l’hegemonia, per disputar-la als neoliberals  i 
conservadors, a les dretes. Les fórmules poden ser 
diverses, però l’actuació ha de ser constant, visible 
i activa, i ha de permetre també al sindicat dotar-se 
d’elements d’estudis i anàlisi que l’ajudin a confor-
mar propostes sindicals i socials.
Aquests tres elements han de ser fruït d’un convenci-
ment col•lectiu, d’un pressupost estratègic perquè la 

cultura és fonamental  per conformar un sindicalisme 
fort i amb forta incidència social. Evidentment, no 
substitueix la mobilització, la negociació col•lectiva 
ni les eleccions sindicals, però sí afavoreixen el crei-
xement d’idees, dóna cos o afavoreix el cos ideolò-
gic, prestigia el sindicalisme i per tant també enfor-
teix la mobilització, la negociació col•lectiva i els 
processos d’eleccions sindicals. Ha de ser, però, una 
aposta estratègica, no poden ser moviments tacticis-
tes i puntuals perquè estaríem davant d’un procés 
de dogmatització del sindicat, és a dir, si fos fruït 
de moviments tàctics estaríem davant d’un escenari 
on l’organització tindria un posicionament tancat i 
dogmàtic, amb rigidesa d’idees però cercant tàctica-
ment acostaments , i això està condemnat al fracàs 
més estrepitós i amb ell l’aïllament de l’organització 
sindical.

Apostar clarament per reforçar el 
treball ideològic en un sentit obert 
i plural, d’esquerres en un sentit 
ampli, amb els valors, per tant, de 
les CCOO, treballar per tenir una 
aliança constant i permanent amb el 
món cultural i del pensament, i tre-
ballar per tenir els instruments co-
municacionals en un sentit molt am-
pli per disputar idees en la societat.
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EL DRET A LA INFORMACIÓ VE-
RAÇ I DE QUALITAT AMENAÇAT 

La premsa es troba, cada vegada més, se-
grestada pels poders financers

L’article 20 de la Constitució espanyola reserva i en-
carrega  als mitjans de comunicació la tasca de vet-
llar per la llibertat d’expressió i d’informació, essent 
aquest un dels serveis públics més importants d’una 
societat lliure. I, als seus intermediaris, els periodis-
tes, els encarrega la funció d’informar i formar opi-
nió a la ciutadania per complir aquesta tasca. Sense 
una comunicació pública lliure quedarien buits de 
contingut tots els drets que la Constitució consagra. 
Com s’ha dit en reiterades ocasions en les diverses 
mobilitzacions dels darrers temps “sense periodistes 
no hi ha democràcia”.

Malauradament la crisi econòmica, la influència dels  
poders financers i algunes pràctiques indesitjables 
que estan convertint al periodista en un simple predi-
cador de informacions al dictat d’uns quants, estant 
fent que la llibertat d’informació, i per tant, la demo-
cràcia, estigui en hores baixes.

Crisi econòmica i de model periodístic

Per als mitjans de comunicació, les conseqüències de 
la crisi econòmica general se sumen a la crisi particu-
lar del sector, que ja no és conjuntural sinó sistèmica. 
El pas del sistema analògic al digital ha transformat 
la producció i la distribució de la comunicació, però 
també els usos i les formes de consum. Els canvis es-
tructurals posen de manifest la necessitat de repensar, 
no només el model de negoci, sinó també l’oferta i la 
relació amb els públics. 

La crisi econòmica que ens acompanya des de la tar-
dor de 2008 està atacant durament als mitjans de co-
municació i,  en conseqüència, està desestabilitzant 
i posant en perill un dels fonaments que sustenten 
un règim de llibertats. A les dificultats econòmiques 

generals i aquelles 
que travessa con-
cretament el sector, 
s’afegeixen altres 
factors negatius pro-
vinents de camps 
propers al periodis-
me, com ara  la pu-
blicitat que en els 
darrers anys ha so-

fert un descens constant. I el panorama s’acaba de 
complicar amb un canvi de model propiciat per la di-
gitalització, no només dels mitjans de comunicació, 
sinó del conjunt de la societat.

Diaris, revistes, emissores de ràdio i cadenes de tele-
visió s’han vist obligats a tancar o prescindir de bona 
part de les seves plantilles. Malauradament, però,  la 
triple crisi patida pel sector -econòmica, tecnològica 
i de model-, lluny d’haver minvat, es troba just en 
aquests moments en una fase on s’estan configurant 
grans transformacions de caràcter empresarial que ja 
estan afectant de forma directa al mercat laboral.

La televisió, per posar un exemple, a diferència del 
que està passant a la premsa o fins i tot a la ràdio, en-
cara no ha patit la sotragada més forta derivada dels 
procés massiu de digitalització, no tant en la produc-
ció –això ja està ben assimilat-, sinó en la recepció i 
la redistribució dels continguts. De fet, la tecnologia 
que unirà definitivament Internet amb la televisió i 
que vindrà aparellada a un canvi de paradigma i una 
transformació radical dels hàbits de recepció amb 
una programació a la carta, sembla estar ja  molt des-
envolupada i a punt de la comercialització.

Qui paga mana

Però no només la crisi econòmica està atemptant con-
tra el dret que tenen els ciutadans a rebre informació 
de qualitat, sinó que darrere d’aquesta s’amaguen 
poders financers que fan que sigui cada vegada més 
complicat que el receptor de les notícies obtingui  
una informació veraç i, per contra, rebi una ficció de 
la realitat. Avui dia la gran majoria dels mitjans del 
nostre país estan absorbits pel poder financer, pels 
bancs més concretament, i per tant, la gran majo-
ria d’aquests s’han convertit en hostatges de la gran 
banca. Amb aquest escenari, com explica el perio-
dista Pere Rusiñol al pròleg del llibre Papel Mojado,  
“algú creu possible que els mitjans 
segrestats per la banca poden in-
formar amb independència sobre 
els desnonaments, pensions, prefe-
rents  o el rescat a la banca?

No ens enganyem, avui un diari pot 
tenir els millors periodistes, un gran 
volum de pàgines d’informació, un 
excel•lent disseny... però al final,  
qui decidirà què es publica i quina 
informació s’amaga o tergiversa, 
serà qui posa els diners. Com es 
diu molt sovint, qui paga mana. Per 
tant, tenim un problema molt gros 
que atempta directament a la co-
municació pública i lliure.

Rodes de premsa sense preguntes

D’altra banda, assistim massa vegades a les informa-
cions teledirigides on es viola el dret dels periodistes 
a obtenir informació lliurament i que neguen el dret 
dels ciutadans a disposar de fonts plurals sobre as-
sumptes d’importància pública. Sense anar més lluny, 
d’un temps ençà, estem assistint a rodes de premsa 
on, incomprensiblement, no hi ha preguntes per part 
dels periodistes, una vegada el polític de torn acaba 
el seu discurs perquè així ho ha decidit qui convoca 
a la premsa. Tant és així que  el Consell d’Europa, en 
un informe sobre la llibertat de premsa va donar una 
estirada d’orelles als polítics d’Espanya per aquests 
rodes de premsa sense preguntes i pel fet que els re-
dactors de televisions es vegin obligats a vegades a 
elaborar vídeos exclusivament amb el material que 
els hi proporcionen els partits.

I no hem d’oblidar, també,  la importància que han 
adquirit els gabinets de premsa dels partits com au-
tèntics tallafocs per blindar als líders polítics.

CCOO i el seu compromís amb al llibertat de premsa
Des de CCOO reclamem i exigim el drets a informar 
amb llibertat. El periodista té el deure de denunciar 
les incoherències dels missatges públics per a exigir 
explicacions. En conseqüència, demanem als direc-
tors dels mitjans de comunicació que no es convertei-
xin en còmplices de pràctiques indesitjables i que es 
neguin a cobrir actes o declaracions si no van segui-
des d’un torn de preguntes, perquè un missatge que 
no pot ser qüestionat o contrastat no mereix figurar en 
la categoria d’informació, sinó de propaganda.

Aquesta crua realitat que castiga als treballadors/es 
dels mitjans d’informació  i a la ciutadania, que cada 
vegada veu més minvat el seu dret a rebre informació 
de qualitat,   ha activat totes les alarmes. La situació 
actual de dèficit democràtic i de crisi econòmica re-
quereix compromís per part de tots i, en particular, 
de CCOO que compta amb un percentatge important 
d’afiliats i afiliades vinculats als mitjans de comuni-
cació i que, des del primer moment, està treballant 
per tractar de donar la volta a l’actual moment his-
tòric en benefici dels treballadors i les treballadores 
i de tota la ciutadania. I, alhora, fer que els diaris, 
les ràdios, les revistes, etc, siguin transmissors i un 
mirall de la realitat al servei de la ciutadania i no pas  
l’altaveu del poder econòmic i polític.

                        MITJANS DE COMUNICACIÓ, CULTURA I IDEOLOGIA




