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MITJANS DE COMUNICACIÓ. Text de debat nº 1. 

- La independència del periodisme respecte els poders polític i econòmic. 
- Línies de finançament dels mitjans. 
- La promoció del Canvi de Paradigma Social i l’empoderament ciutadà a 

través dels mitjans. 
- L’ús constructiu i positiu del llenguatge. 

 

MANIFEST: 

1) El Periodisme ha de ser lliure i independent respecte el poder polític i 
econòmic. 

2) L’Estat ha de garantir l’accés a la informació de tots els ciutadans i 
mantenir, de forma no controlada, els mitjans públics. 

3) La retribució salarial dels professionals de la comunicació ha d’estar 
justament regulada, combatent la precarietat i l’intrusisme. 

4) Continguts 1. Línia editorial. Els mitjans han d’estar al serveidel Canvi de 
Paradigma Social. 

5) Continguts 2. Els mitjans han de contemplar amb llibertat, però no 
necessàriament seguir, els dictàmens de l’Agenda Setting i el 
Gatekeeping. 

6) Continguts 3. Els mitjans han de reflectir, en primera instància, aquella 
realitat més propera al ciutadà, sense oblidar, en segona instància, el 
context global en el que vivim. 

7) Continguts 4. És necessari que els mitjans donin més importància als 
fets noticiables constructius que no pas als destructius, sense negar 
aquests últims ni minimitzar-los. 

8) Filosofia de funcionament 1: Els mitjans de comunicació han de 
contribuir a l’empoderament ciutadà. 

9) Filosofia de funcionament 2: Els mitjans poden actuar d’agents de 
promoció de la transformació individual i col·lectiva. 

10) Els mitjans de comunicació han de fer un ús del llenguatge constructiu i 
positiu. 

 

EXPLICACIÓ 

0.- QUÈ ÉS NOTÍCIA 

En una Catalunya lliure, amb esperit de Nova Consciència i nou Paradigma, cal 
replantejar aquest principi. Si avancem cap a un nou model d’estat, cal 
reformular què és noticiable, doncs l’exercici periodístic i les seves bases 
s’estableixen en un moment de la història que volem deixar enrere. 

 

I.- INDEPENDÈNCIA DEL PODER POLÍTIC I ECONÒMIC 

Parlar de Periodisme independent és una redundància. El Periodisme és 
independent o no és. Cal una pràctica de l’exercici informatiu lliure de les 
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pressions polítiques i comercials que imposen els poders fàctics. És l’única 
manera d’apostar per uns continguts de qualitat i no dirigits. Així mateix, és 
també l’única manera de convertir el Periodisme en una eina de control 
d’aquests poders. 

 

II.- FINANÇAMENT 

Són necessaris uns mitjans públics que respectin el Primer Punt. Lliures de tota 
regulació i posats en mans de professionals independents que no estiguin 
vinculats amb cap ideologia afí al govern. L’Estat manté els mitjans i garanteix 
que tothom hi té accés. Però no els controla. 

Cal definir el paper de la publicitat i de la participació de la ciutadania. 

 

III.- RETRIBUCIÓ SALARIAL DIGNA 

S’estableix un sou base digne i es regula l’accés a la professió, combatent 
l’intrusisme. 

Punt a desenvolupar. 

 

IV.- LÍNIA EDITORIAL 

El Periodisme promou el Canvi de Paradigma Social. Els Grans Ideals. Destaca 
aquelles accions que realitza la ciutadania en direcció de bé i que contribueixen 
a la millora social. Les notícies amb contingut negatiu o destructiu són 
igualment tractades però se’n minimitza el seu impacte. 

 

V.- AGENDA SETTING i GATEKEEPING 

Els mitjans d’una Catalunya lliure treballen independents respecte l’agenda 
marcada per les grans agències de la informació i els gabinets de premsa de 
les grans potències, sovint productors d’informacions dirigides amb interessos 
polítics/econòmics. En tot cas, tenen en compte les seves aportacions però no 
en queden supeditats. 

 

VI.- LA REALITAT REFLECTIDA 

El Periodisme d’una Catalunya lliure se centra en la seva ciutadania i informa, 
en primera instància, des de la localitat i la regionalitat. Busca el protagonisme 
de les persones que integren el territori, les quals s’hi veuen reflectides en el 
sistema comunicatiu del país. 

No exclou el periodisme internacional. 
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VII.- ENFOCAMENT DE LA NOTÍCIA 

Els mitjans de comunicació són creadors de realitats. Si la importància que es 
dóna a un fet destructiu és molt elevada, ens podem arribar a fer una idea 
tergiversada d’aquella realitat. Cal donar al fet destructiu la seva justa dimensió 
noticiable, sense ignorar-lo. Per contra, cal donar més importància al fet 
constructiu, en tant que aquest és exemple de l’objectiu que volem assolir com 
a societat. Si volem la Pau, hem de parlar de Pau més que de guerra. 

 

VIII.- EMPODERAMENT CIUTADÀ 

Convertir la ciutadania en protagonista és enfortir-la i empoderar-la. Parlar de 
les seves accions transformadores és parlar, també, de la capacitat de 
transformació social d’un ésser humà. 

 

IX.- TRANSFORMACIÓ INDIVIDUAL 

L’únic impuls que pot dur endavant la transformació social és la transformació 
individual. Les societats i els seus sistemes polítics i econòmics reflecteixen el 
grau de desenvolupament de la consciència de la seva gent. Una societat 
d’individus conscientment madurs o avançats, és una societat madura i 
avançada. Els mitjans tenen un poder molt important a l’hora de sensibilitzar 
sobre aquesta qüestió. 

 

X.- ÚS DEL LLENGUATGE 

El llenguatge ha de ser sempre d’un to constructiu i positiu. Vigilant quin ús es 
fa de la paraula. 

 

EXPOSICIÓ 

A través dels 10 punts del manifest es pretén convertir el Periodisme en una 
eina social de cohesió i de construcció de Pau estructural. Que faci anàlisi 
crítica del sistema, però sobretot, que n’ofereixi alternatives. Que fomenti la 
transformació social i que converteixi en protagonistes aquells qui treballen a 
favor d’aquest canvi. 

Sempre s’ha dit que el Periodisme és aquella eina d’enllaç entre els fets i la 
ciutadania. Sovint, però, acaba convertint-se en una màquina de fabricar 
realitats alterades. Esdevé un transmissor de fets aïllats d’un indret que 
acabem confonent amb el tot d’aquell mateix indret. 

El Periodisme crea realitats. I això ens ha de portar, en primer lloc, a ser molt 
curosos amb els continguts informatius, per evitar crear realitats falses. Però, 
en segon lloc, també ens dóna l’oportunitat d’empoderar aquells aspectes de la 
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societat que ens interessen i minimitzar aquells que ens fan mal. Sempre, 
orientant la nostra tasca cap als Grans Ideals. 

Cal promoure la valentia entre els professionals. Sobretot els d’aquells mitjans 
que practiquen la precarietat (una gran majoria). I advertir de la necessitat que 
té la professió de que aquests treballin per la dignitat del Periodisme, perquè si 
no, s’empobreix el sector. 

Treballar per la ciutadania. Respondre les seves necessitats objectives. Aportar 
solucions. Cohesionar la població. Explicar allò que passa però, sobretot, 
explicar allò que ens agradaria que passés i que, de fet, ja està començant a 
passar des de diversos sectors de la nostra societat. 

El manifest planteja una transformació profunda de la funció del Periodisme. 
Proposa que es converteixi en aquella eina capaç d’atraure el Canvi de 
Paradigma social a casa nostra. Una cosa perfectament assequible si la 
professió es pregunta a sí mateixa quines són les notícies que poden ajudar la 
ciutadania a ser millor. 

 

DOCUMENTACIÓ 

La reformulació de la professió periodística no apareix en cap document ni hi 
ha fonts a partir de les quals començar a treballar. Depèn, exclusivament, del 
treball grupal que es pugui realitzar des de la sectorial pertinent. 

 

ACTUACIONS 

1) Acabar de definir el model periodístic i de comunicació que es vol 
proposar. 

2) Presentar-lo en xerrades. 
3) Fer crides a la societat a que exigeixi, als mitjans, informació no dirigida 

pels interessospolítics i/o econòmics. 
4) Fer crides a la societat perquè col·labori amb els mitjans alternatius. 

Autor: Joan Ortiz, periodista 


