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El periodisme, un bé públic 
 
5 de novembre, dia Internacional dels periodistes i  els comunicadors.  
La Federació Internacional de Periodistes (FIP) cel ebra un dia de solidaritat i defensa dels 
valors de la informació. 
 

 Els periodistes i comunicadors que treballen en l’ampli sector dels mitjans d’informació 

estan convençuts que la seva tasca professional és un bé públic perquè ajuda a enfortir la societat 

lliure i democràtica i a fer de tots els ciutadans unes persones més responsables i millor formades. 

És per això, que la Federació Internacional de Periodistes (FIP-IFJ) ha establert, a la seva jornada 

anual del 5 de novembre, que es destaqui aquest aspecte tan essencial en la funció comunicativa. 

  

Des que la crisi mundial ha afectat a les empreses de comunicació, la FIP ha estimulat a 

tots els seus afiliats a mantenir viva la voluntat de servei que el periodisme comporta i augmentar la 

seva dignitat professional. I anima a tots els periodistes i comunicadors a plantar cara a la crisi ja 

que aquesta prové, bàsicament en el sector informatiu, de transformar les notícies i tot el procés 

comunicador en un producte mercantil.  

  

Considerar el periodisme un bé públic, en canvi, és tenir en compte als transmissors i als 

receptors de la informació i formar amb ells un con junt ciutadà en el qual s’estimuli la 

formació i la crítica . Considerar el periodisme un bé públic és rebutjar totes les formes de 

precarietat laboral que existeixen en l’actualitat als mitjans d’informació, és lluitar per sous 

dignes i superar la divisió professional a causa de  les idees i dels salaris que augmenta dia 

a dia . I, finalment, considerar el periodisme un bé públic és frenar l’allau d’Expedients de 

Regulació d’Ocupació que es donen encara al nostre país –fins a l’inici de la tardor són més 

de 3.000 els professionals afectats- i que en la ma joria dels casos es generen per no voler 

reduir el marge de benefici empresarial quan han mi nvat els ingressos publicitaris . 

  

Els Periodistes de CCOO, sindicat unit a la FIP, volem aprofitar aquest dia internacional de 

la solidaritat dels periodistes per demanar a autoritats democràtiques, parlamentàries, partits 

polítics, entitats socials, empresaris, organitzacions cíviques i del voluntariat que tinguin en compte 

la necessitat de no oblidar el concepte que la informació i el periodisme són un bé públic si volem 

mantenir una societat oberta, lliure, plural i democràtica com la que estem construint des de fa 35 

anys. 

          Barcelona, 5 de novembre de 2010 


