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Cada vegada que es convoca una vaga general, els periodistes afrontem 

el mateix dilema: secundar l'aturada, privant la ciutadania de l'inviolable 

dret a la informació que consagra la Constitució; o per contra complir 

amb la nostra funció social de narrar tot el que passa al món, incloses les 

mobilitzacions dels sindicats. Però aquests últims no solen reparar en 

aquestes disquisicions: el seu gran repte en jornades com les d'avui, 

juntament amb la paralització de transport públic, sanitat i educació, és 

evitar que els diaris arribin als quioscos. 

 

Per la complexitat intel·lectual i tècnica que comporta l'elaboració d'un 

diari, no hi ha empresa capaç de fer-ho en un dia de vaga sense una 

massa crítica de treballadors disposats a estirar el carro. El periodista 

s'enfronta, doncs, a una disjuntiva moral que va més enllà d'ideologies, 

filiacions o percepcions sobre les motivacions de la vaga. Si vostè està 

llegint avui aquestes pàgines és perquè, malgrat les consignes sindicals a 

favor d'una apagada informativa, bona part dels que les confeccionem 

ahir vam decidir, lliurement, anar a treballar. 

 

Conjurades per espantar el fantasma del fracàs, les centrals sindicals han 

mobilitzat tots els seus alliberats per evitar que els indecisos, que són 

legió, frustrin aquest desafiament als poders Executiu i Legislatiu, 

responsables de la reforma laboral objecte de discòrdia. Fins aquí, tot 

normal. Però avui el focus l'haurem de posar en el comportament que 

tinguin durant tot el dia els anomenats piquets informatius. En territoris 

com Catalunya, on Generalitat i sindicats van firmar un generós i pacífic 



pacte de serveis mínims, no serien pertinents coaccions ni sabotatges, 

per posar un exemple, en la ja capitidisminuïda oferta de transport 

públic. 

 

Després del 29-S 

 

És el deure dels sindicats mobilitzar els treballadors quan es retallen els 

seus drets. Però també serà la seva responsabilitat, després del 29-S, 

aparcar els dogmatismes i pactar amb Govern i empresaris acords que 

corregeixin les disfuncions del nostre model productiu. 

 


