
Periodistes
indignats
Benvolguts col·legiats i

col·legiades, la Junta que presideixo, amb
la col·laboració dels professionals dels
serveis col·legials, treballem, des de fa
mesos en la normalització de l'estructura

funcional del Col·legi i en la posada en

marxa dels nous serveis, anunciats ante¬

riorment en el nostre programa d'acció.
La crítica situació econòmica per la qual

passa el nostre país no ens ajuda gens a
assolir tots els objectius fixats però, mal¬
grat tot, estem intentant convertir en

oportunitats els problemes als quals ens
enfrontem cada dia. En aquesta nova

cita trimestral, puc ja anunciar-vos l'en¬
trada en funcionament de dos serveis

que aquesta Junta ha considerat de cab¬
dal importància per ajudar els companys
i companyes que es troben en una situa¬
ció difícil: una nova borsa de treball i un

servei d'orientació professional.
Accessible des d'Internet, la nova borsa
de treball permet als periodistes col·le¬
giats que estiguin cercant feina -o una
reorientació professional- administrar
de manera ràpida i senzilla les ofertes de
treball a qualsevol hora.

Per la seva part, el servei d'orientació
professional oferirà entrevistes persona¬
litzades, primer a la seu de Barcelona i
progressivament a la resta de demarca¬
cions, on un consultor assessorarà en ma¬

tèria d'elaboració de currículums,

coneixements del mercat de treball, pre¬

paració d'entrevistes, etc.
En la qüestió sanitària, dues notícies: una
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de dolenta i una altra d'esperançadora.
La primera fa referència al tancament de
l'ambulatori situat al vestíbul de la seu

central. Malgrat les gestions realitzades
en els darrers mesos, el CatSalul ens ha
anunciat que no vol tenir obert ni seguir

suportant la despesa de 70.000 euros

anuals que suposava per a les arques pú¬
bliques. La Junta de Govern, donada la
precària situació econòmica de la nostra
entitat, va decidir clausurar-lo i em va en¬

comanar que intentés fer la transició el
més fàcil possible pels prop de 200 col·le¬

giats i col·legiades de Barcelona
que utilitzaven aquest servei.
D'altra banda, són ja més de 1.300
les persones (entre col·legiats i fa¬
miliars) que han decidit gaudir de
les condicions especials que ofe¬

reix la pòlissa mèdica d'ASISA. Aquest
èxit d'inscrits -que ha superat les previ¬
sions inicials- ens referma en la nostra

aposta per trobar una pòlissa mèdica
completa i de qualitat, a un preu reduït i
amb una de les companyies més repu-

tades del mercat.

En el Dossier d'aquest número de Cap¬
çalera hem agrupat temes que fa temps
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que preocupen a la professió: l'oposició
als blocs electorals; les rodes de premsa

sense preguntes; les imatges elaborades
pels partits dels seus actes electorals; o
l'alta precarietal laboral de la nostra pro¬
fessió. Totes aquestes situacions fan que

els periodistes ens indignem i aixequem
la nostra veu per recordar que el nostre
treball es fonamental per garantir el dret
de la ciutadania a rebre una informació
lliure.

25 anys del col·legi

Celebrarem també al llarg dels propers

mesos els 25 anys de la creació del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, que
va començar la seva singladura un 6 de
juny de 1986, després d'un procés que va
culminar amb l'aprovació de la llei de
creació del Col·legi, al novembre de 1985
i per unanimitat del Parlament de Cata¬
lunya.
Gràcies a l'avançada per les vostres crí¬
tiques, suggeriments i col·laboració.

Ben cordialment,

"Hi ha un seguit de temes que
fa temps que preocupen la
professió, que ens indignen
i que ens fan aixecar la veu"




