
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) A LA JUNTA DE PORTAV EUS EN 
SUPORT ALS TREBALLADORS DE L’ACN, CATALUNYA RÀDIO I  TV3 

 
 
 
La CCMA ha decidit prescindir, a partir de l’1 de maig, de la xarxa de corresponsals a 
tot Catalunya. Una decisió que suposarà acabar definitivament amb un model d’èxit. 
Un model que ha permès donar veu als territoris indistintament de la seva influència, 
població o del seu color polític. 
 
Una xarxa de corresponsals que habitualment eren els únics mitjans de cobertura 
nacional que dia rere dia, posaven el seu micròfon al costat dels mitjans locals i 
informaven del fets importants de cada territori. En definitiva, creiem que se suprimirà 
un dels trets diferencials de la Ràdio Nacional de Catalunya i Televisió de Catalunya. 
 
No podem prescindir dels corresponsals, uns periodistes ‘freelance’, que han treballat 
amb esforç i sense horaris durant dècades per emetre tots els temes i informacions 
que preocupaven i afectaven més directament la ciutadania de les nostres comarques i 
ciutats. 
 
Pensem que aquesta decisió és la punta de l’iceberg d’un procés que portarà a la 
reducció i a la mínima expressió els mitjans de comunicació públics catalans. És 
paradoxal que el Govern proclami la necessitat que Catalunya construeixi estructures 
d’Estat i prescindeixi d’una de les principals: els mitjans de comunicació públics. 
 
La xarxa de corresponsals suposa el 0,35% del pressupost anual de la corporació, uns 
125.000 euros anuals. El pressupost per mantenir un model plural de mitjans públics 
s’ha reduït dràsticament mentre el 2012 la Generalitat va augmentar les subvencions a 
grups de comunicació privats passant dels 6 als 9,4 milions d’euros. 
 
Per altra banda, l’Agència Catalana de Notícies, també serà objecte d’un seguit de 
mesures que suposaran l’acomiadament de gran part de la plantilla actual de 
treballadors i treballadores. Una situació especialment greu, tenint en compte, que 
actualment ja hi ha una forta deficiència de treballadors i treballadores per poder cobrir 
tot el ventall informatiu actual, fruit d’un anterior procés de reestructuració de l’empresa 
i d’un procés de retallades constants des de fa dos anys. 
 
Cal tenir en compte, que la ciutat de Reus va ser una de les primeres corresponsalies 
territorials de l’ACN, gràcies a la iniciativa dels i de les periodistes de la ciutat, així com 
que les corresponsalies tant de TV3 com de Catalunya Ràdio, sempre han comptat 
amb una important presència de periodistes reusencs i reusenques. 
 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, proposa a la Junta 
de Portaveus de l’Ajuntament de Reus l’aprovació de la present declaració: 



 
Donar suport a les reivindicacions dels treballadors i treballadores afectats pels plans 
de reorganització de l’Agència Catalana de Notícies, Catalunya Ràdio i TV3, com 
també defensar el sistema públic de mitjans de comunicació per garantir la llibertat i 
pluralitat informativa. 
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