
3 de Maig de 2016
Manifest per una llibertat de premsa de totes i tots

Aquest any, en la celebració del “Dia Mundial de la Llibertat de Premsa”, volem reivindicar que aquesta 
és un dret humà que entronca amb la llibertat d'expressió i d'opinió, tots dos emparats dins del Dret a 
la Informació i la Comunicació. Pel seu caràcter fonamental i universal és propietat de la ciutadania .

Aquest principi queda establert a l'Article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans i també al 
Codi  Deontològic  Europeu  de  la  Professió  Periodística  de  l'Assemblea  Parlamentària  del  Consell  
d'Europa, aprovat el 1993. És evident que no és aquesta la realitat que vivim ni Catalunya ni a l'Estat 
espanyol; sinó més aviat, tot el contrari.

A més, la ciutadania tampoc no pot fer ús del dret a la llibertat d'expressió de forma directa i efectiva, ja  
que no té un accés regulat als mitjans de comunicació i es veu limitada per l'Administració a l'hora  
impulsar els seus propis mitjans de comunicació.

La llei  espanyola de l'audiovisual vigent  només satisfà els interessos de les patronals  del  sector  i  
fomenta la  concentració  de mitjans.  La ciutadania organitzada no pot  comptar  amb mitjans propis 
perquè transcorreguts 15 anys des de l'aprovació de la Llei General de Comunicació Audiovisual, tant  
l'Administració central com les autonòmiques, no compleixen amb l'adjudicació de freqüències a les 
ràdios comunitàries i, fins i tot, els posen enormes dificultats per al seu desenvolupament.

D’una banda, es consolida una concentració de ràdios i televisions en unes poques mans que fomenta  
el discurs únic i atempta contra la diversitat cultural dels pobles.

I d'altra banda, les professionals del periodisme veuen com cada dia es vulnera més el seu dret a  
informar, com ho demostra l'entrada en vigor de la Llei Mordassa. Aquesta atrocitat jurídica, aprovada 
amb el rebuig de les organitzacions ciutadanes i professionals ja ha provocat les primeres sancions 
contra les persones comunicadores pel simple fet de complir el seu deure social d'informar. 

En l’àmbit europeu, la nova directiva sobre els “secrets comercials” pretén convertir en llei l'opacitat  
informativa dels grans grups empresarials amb l’objectiu d’impedir que s'investiguin les seves activitats.

Per tant, fem una crida al conjunt dels moviments socials a crear els seus propis canals d'informació 
amb la finalitat de construir una xarxa plural informativa que garanteixi que tot sigui públic, que res 
quedi ocult o manipulat per l'interès dels propietaris dels mitjans, que s'han apropiat de la informació.

Considerem per tant que en aquest nou “Dia Mundial de la Llibertat de Premsa” només hi ha lloc per a  
una celebració reivindicativa en la qual exigim:
1.– El ple reconeixement de la informació i de la comunicació com a drets fonamentals i universals de  
la  ciutadania  que permeti  la  llibertat  d’informació  en l’exercici  de la  professió i  que eviti  caure en 
prejudicis classistes, racistes, sexistes i etnocèntrics.
2.– L'existència d'una autoritat independent triada per la ciutadania d’entre totes les professionals que 
es presentin, que faciliti fer efectiu el dret a rebre i emetre informació honesta, veraç i plural sobre els  
fets que es produeixin a l’espai públic. Aquesta autoritat vetllarà i disposarà de capacitat sancionadora, 
perquè la informació no es manipuli, ni se censuri o s’amagui, a benefici dels propietaris dels mitjans, 
privats o públics.  I  per  què l’exercici  de la  professió es faci  de forma digna tant  pel  que fa a les 
condicions laborals com professionals.
3.– Que totes les administracions compleixin les normatives legals vigents per al ple funcionament dels 
mitjans del Tercer Sector de la Comunicació.  Tot i  així calen reformes en la legislació per eliminar 
aquells aspectes que encara limiten el seu desenvolupament.
4.– La derogació immediata la vigent Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, més coneguda com 
Llei Mordassa.
5.– Que els partits polítics es comprometin a promoure normatives que impedeixin la concentració 
mediàtica. 
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