
DE LA GERMANETA POBRA AL COMITÈ D´EMPRESA, COMITÈ DE SAVIS 
I L´ESTATUT DE REDACCIÓ 

 
Després de molt anys de reclamacions des d´aquesta Secció Sindical, EFE ja 
ha entrat en un procès, crec que sense retorn, de redacció i aprovació d´un 
Estatut de Redacció, una eina fonamental per situar els mitjans de comunciació 
públics i privats en el segle XXI. 
 
Un Consell de Redacció escollit en votacions nominals per la redacció hi 
treballa i ja en té enllestit un "presborrany", punt de partida d´un text complet 
que en forma de proposta es donarà a conéixer abans d´acabar l´any a la 
representació mixta del Comitè Intercentres i la Direcció de l´Empresa, i que se 
sometrà a referèndum de tota la redacció. 
 
El text podrà ser més bo o més dolent però és, sense dubte, un pas endavant. 
 
És possible que aquest text no reunixi totes les aspiracions que des de l'SPC i 
la FeSP hem anat reclamat, entre elles una representació clara de les diferents 
delegacions d´EFE al territori espanyol en el Consell de Redacció que l´apliqui. 
 
Caldrà unir forces per no quedar-hi exclosos i no dependre solament del bon fer 
dels nostres companys i companyes de la central. 
 
En la lluita que des de la seva fundació l'any 1993 ha encapçalat el Sindicat de 
Periodistes de Catalunya pels drets i deures professionals dels periodist@s, la 
Secció Sindical d´EFE hi ha estat fins ara sempre present. 
 
Hem donat la cara en els forums professionals que han denunciat 
manipulacions informatives, la més sonada el 22 de març de 2004 després dels 
atentats de l'11-M en una roda de premsa al Col.legi de Periodist@s i fent-nos 
portaveus de les persones que aquell dia treballaven a la redacció de 
Barcelona i que així ens ho van demanar. 
 
Vam traslladat les nostres aspiracions i reclamacions al Comité de Savis 
demanant una reforma legal dels mitjans públics. En aquesta mateixa línia vam 
contactar amb la Generalitat i la Moncloa per extreure "aigua clara" sobre el 
futur d´EFE. 
 
Hores d´ara, volem que el Govern espanyol doni la cara també i es posi les 
piles per aplicar a EFE la reforma demanada pel Comitè de Savis. EFE es la 
primera agència de noticies del món en llengua castellana i la primera també en 
llengua catalana i encara no té un estatut d´empresa pública ni cap mena de 
"vigilància" informativa, malgrat que obté el seu finançament dels diners 
públics. 
 
REPORTERS ANÒNIMS, PERÒ NO MUTS 
 
Els professionals d´EFE som reporters anònims, però no muts, i no hem parat 
de reclamar la reforma d´EFE que encara no arriba, volem deixar de ser la 
germaneta pobra que deiem en els nostres documents, quan es va formar el 



sindicat, i situar-nos en el lloc que ens correspon com a generadors i 
generadores de notícies, per oferir a la ciutadania el blindatge legal que hauria 
de tenir i, està clar, no dependre del govern de torn. 
 
Des del Govern Central hem rebut promeses en el sentit que el procès o 
esborrany d´empresa pública per a EFE estarà enllestit a finals d´any. Si això 
s'acompleix, encara haurem d´esperar un temps més i si el procès no es torça 
els diputats i diputades del Congrés tindran l´any que ve un text per discutir-lo 
en comissió parlamentària amb l´ambició de convertir-se algun dia en llei. No 
podem baixar la guàrdia i hem de pressionar arreu perquè el procès no s´oblidi 
o s´aturi amb excuses europees. 
 
PRECARIETAT, DRETS LABORALS I COMITÈ D´EMPRESA 
 
L'SPC va guanyar les darreres eleccions sindicals a EFE Catalunya, tenim la 
majoria al Comitè d´Empresa i hem creat la secció sindical de la FeSP a tota 
l´empresa amb representació del SPC, SPA i SPM. A Catalunya, l'SPC ha 
augmentat darrerament de forma significativa la seva afilicació. 
 
En els darrers anys hem participat en la negociació d´un Expedient de 
Regulació d´Ocupació (ERO) obligatori, un altre de voluntari, en la negociació 
de 3 convenis i n´hem fet un altre d´alternatiu. En aquests moments s´està 
negociant un conveni col.lectiu que l´empresa vol que se signi per 3 anys, 
sense revisió de salari anual, amb l´argument que som empresa pública 
propietat de la SEPI amb pèrdues. L´oferta d´augment salarial està per sota del 
IPC general i del català. 
 
La precarietat a tot EFE és aproximadament d´un 7% segons les dades de 
l´Intercentros, i a Catalunya tenim la nova afiliació amb contractes de 
substitució d´excedències. La manca de personal per a la bona marxa 
informativa que hi ha en aquests moments a la redacció catalana se supleix 
amb becaris que fan tasques professionals amb l´únic control d´una edició 
posterior de la notícia, una vegada redactada. 
 
L´empresa maltracta les i els corresponsals amb preus irrisoris per peça i en 
redueix la seva utilització amb el resultat que EFE perd competitivitat en la 
informació catalana. 
 
A EFE no hi sobra ningú, la plantilla no està sobredimensionada i una gran 
majoria de professionals voldríem accedir a una formació permanent amb 
temps lliure en horari laboral per a dur-la a terme. 
 
Les carreres professionals a EFE tenen, segons el meu parer, un sostre de 
vidre, un sostre que posa i treu el o la responsable de torn, sense cap 
objectivitat, i de vegades amb el vist i plau del sindicat majoritari a tota 
l´empresa. 
 
A més de l'Estatut del Periodista Professional i de les propostes que hem fet 
bonament els deleg@ts sindicals o les seccions sindicals per a la reforma dels 
mitjans públics, des del Col·legi de Periodistes fins als diferents partirts polítics, 



voldríem veure la FeSP, el paraigües estatal de l'SPC, en taules on UGT i 
CC.OO negocien en solitari el nostre futur, per exemple l´extensió de l´ús del 
contracte indefinit de foment del treball estable al màxim de treballadors i 
treballadores amb una indemnització de 33 dies de salari per any treballat, 
enlloc dels 45 dies del contracte fix ordinari en cas d´acomiadament i al suposat 
canvi dels límits vigents de conversió de contractes temporals a fixos. 
 
També ens agradaria que des de l'SPC i de la FeSP hi haguès un impuls més 
decidit per a una ampliació i millora de la llei de conciliació laboral i familiar, del 
tot insuficient per aquesta professió en què la vida i el temps privat compten 
poc per a l´empresariat. 
 
 
Núria Cornet 
Delegada sindical SPC 
Coordinadora FeSP a l´Agència EFE.  
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