
Estatut del Periodista Professional   
(tràmit parlamentari) 

 
 
El projecte de llei de l’Estatut del periodista professional (EPP) va ser acceptat 
a debat al Congrés dels Diputats el 22 de novembre passat, amb els vots 
favorables de tots els grups parlamentaris i el vot en contra del grup Popular. 
La iniciativa parlamentària havia estat presentada per Esquerra Verda, basant-
se en el projecte elaborat per consens al si del Fòrum d’Organitzacions de 
Periodistes (FOP), organisme unitari en el qual participaven les organitzacions 
sindicals i professionals de periodistes de tot l’Estat. La presa en consideració 
de la llei no significa però una actitud unànime d’adhesió al text del FOP i 
alguns dels grups parlamentaris ja van expressar reserves al redactat original 
anunciant la necessitat d’esmenar-lo. 
 
Després de diverses pròrrogues per presentar-hi esmenes i quan la presidència 
del Congrés dels Diputats forçava ja a tancar els terminis i passar a la votació 
definitiva, la mesa del Congrés va acceptar la compareixença d’experts a la 
Comissió Constitucional. Així es va aprovar una llista de 44 experts i 
recentment han començat les seves compareixences amb una mitjana de dues 
per setmana cada dimecres al matí. A aquest ritme, que difícilment s’accelerà 
donat que la Comissió Constitucional del Parlament és també l’encarregada 
d’analitzar els estatuts d’autonomia de les diferents Comunitats, entre els quals 
hi ha ara el valencià i, especialment, el tant controvertit Estatut de Catalunya, 
les compareixences poden allargar-se fàcilment fins a la pròxima primavera. 
Serà llavors quan es torni a obrir un procés de presentació d’esmenes, la 
votació de les mateixes per finalment retornar-lo al ple per a la seva definitiva 
aprovació. 
 
Aquest és el procés formal. Però el que avui preocupa és què passarà amb els 
seus continguts al llarg d’aquest procés i a la vista de l’ofensiva d’atacs 
viscerals des de les patronals dels grups editors i dels editorials dels seus 
directors. També preocupa que la Federació d’Associacions de la Premsa 
d’Espanya (FAPE), coautora del projecte original, manifesti ara la seva 
discrepància just en el moment que la llei té opcions de prosperar. Per tot 
plegat, doncs, caldrà estar molt amatents a tot el procés per tal d’intentar 
contrarestar les immenses pressions que s’estan exercint sobre els diputats 
dels diversos grups parlamentaris i molt en concret sobre els del grup 
socialista. Tenim la promesa del president Zapatero, però només d’una 
promesa preelectoral no en podem deduir un final feliç. 
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