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Benvolguts col·legiats i

col·legiades. En aquests darrers mesos, la
professió periodística continua immersa
en una situació força complicada i difícil
a causa d'una crisi sense precedents que
fa trontollar el sistema i l'ofici tal com

l'havíem viscut fins ara.

L'augment de l'atur, les reduccions de
plantilles, la desaparició de mitjans de co¬

municació, la precarietat i la crispació
formen part de la nostra quotidianitat.
La voluntat del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, però, és la de continuar
afrontant aquesta situació amb fermesa i
lluitar pels interessos dels col·legiats i
col·legiades, sense renunciar a defensar
el dret dels periodistes a exercir digna¬
ment la professió, ni al dret dels ciuta¬
dans a continuar rebent una informació

veraç i de qualitat.
Per aquest motiu, el Col·legi està impul¬
sant, entre altres actuacions, una plata¬
forma per a la defensa dels mitjans de
comunicació en què hi hagi la màxima
transversalitat i representativitat possi¬
ble del sector i les institucions i que per¬

meti trobar conjuntament els
mecanismes per superar amb garanties
d'èxit uns moments complicats.

"L'exposició sobre els 25 anys
ens permet saber d'on venim i
el cicle de conferències 'Futur'
reflexionar cap a on anem"

Paral·lelament, des del Col·legi, també
continuem treballant amb l'aposta enge¬

gada per l'actual Junta de Govern i prio-
ritzem tots els nostres esforços a ajudar
els col·legiats i col·legiades a superar

aquesta difícil situació.
Només des de principi d'any, ja han pas¬

sat pel Centre de Formació i Desenvolu¬
pament, inaugurat fa pocs mesos, més

d'un miler d'alumnes que cercaven for¬
mació i continguts de qualitat, més d'un
centenar de col·legiats i col·legiades han
aconseguit feina a través d'una borsa
de treball efectiva, i s'han generat no¬

ves eines que motivin i impulsin l'acti¬
vitat del periodisme com el portal
Wikidiario. info.

tant en continguts amb el pas del temps.
Una exposició que ens permet saber
d'on venim, i que gràcies al cicle de
conferències "Futur" engegat pel
Col·legi, també ens permet reflexionar
cap a on anem.

Un cicle que està assolint un èxit de par¬

ticipació amb les ponències que els més

El servei d'orientació professional ha
acollit, en tres mesos, setanta col·legiats i
col·legiades que han rebut la informació
que els pot ajudar a afrontar el repte de
trobar una nova feina, i fins i tot hem

réinventât les eines que tenim a la
nostra disposició, com el premi
Ferrer Eguizábal, per transfor¬
mar-lo en disset beques que ser¬

veixen per millorar la formació
dels nostres col·legiats.

I mentre dediquem els nostres esforços
a aquestes prioritats, no hem deixat de
banda que el Col·legi de Periodistes de
Catalunya ha complert 25 anys de vida.
L'exposició "25 anys construint el
col·legi" posa a l'abast de tothom inte¬
ressants documents històrics que poden
consultar-se a través de la Xarxa des del

portal del Col·legi, i que aniran augmen¬

prestigiosos professionals a nivell inter¬
nacional fan un cop al mes, compartint
els seus coneixements i les seves re¬

flexions sobre el periodisme.
Per tant, tenim molt clar d'on venim,

diagnostiquem diàriament on som, i
volem encarar el futur amb les màximes

garanties. Per això necessitem mantenir
un Col·legi professional fort i cohesiona!
que ens permeti, entre tots, defensar
l'ofici del periodisme i dels mitjans de co¬

municació, tant els nacionals com els lo¬

cals, i el seu paper clau en la nostra
societat i en la nostra democràcia.


