RESOLUCIÓ SOBRE ELS MITJANS PÚBLICS
El Vè Congrés del Sindicat de Periodistes de Catalunya es reafirma en la necessitat d'uns
mitjans públics forts com a garantia del pluralisme informatiu i de les funcions socioculturals que
necessita tota societat democràtica i que el mercat no garanteix.
Aquesta defensa serà més eficaç en la mida que s'avanci cap a un nou model de mitjans públics
(estatal, català i local) que garanteixi la independència i la professionalitat dels gestors, la qualitat
dels continguts i una informació veraç i plural.
Per això :
-ens manifestem contra els intents de "redimensionar" RTVE abans que es legisli sobre el
model de RTV pública que volem i reclamem al govern central que aturi les mesures que
afavoreixen grups privats amics en detriment de la RTV estatal. Reclamem que s'agiliti la tramitació
de la reforma de l'ens públic i que s'implanti ja l'Estatut de Redacció per als informadors.
-demanem que les Corts Generals legislin sobre l'Agència EFE, d'acord amb la proposta del
Comitè d'experts i per no deixar sense control públic aquest servei essencial d'informació.
Igualment donem suport a l'Estatut de Redacció que s'està elaborant.
- a Catalunya, confiem en la imminent aprovació de la Llei Audiovisual, sobretot pel que pot
suposar de regulació del món de la RTV local, que no té cobertura legal ni conveni laboral de
sector, i on es produeixen tota mena d'excessos pel que fa al treball voluntari, ús abusiu dels
estudiants en pràctiques i polivalència extrema, que són el correlat de la manipulació política al
servei de l'alcalde de torn o de grups empresarials que només busquen la rendibilitat econòmica.
- també exigim que s'aprovi ja la reforma de la llei de la CCRTV, pendent des de fa sis anys i
que ha de garantir el blindatge de la independència dels seus gestors i els seus professionals.
Específicament, reclamem dels partits de l'oposició que deixin de posar traves a un projecte que
desgovernamentalitza i despartiditza els mitjans de la Corporació i que incomprensiblement no
assumeixen, ja que no s'entèn que des del punt de vista democràtic no els satisfagui un model
neutral i professional, que és l'essència de la RTV pública.
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