
Benvolguts col·legiats i col·legiades. Comencem un nou curs amb la
voluntat d'encarar de la manera més professional possible la complexa
situació en la qual està immers el periodisme. I ho volem fer apostant
per renovar moltes de les actuacions i dels serveis del Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya que ens

permetin adaptar-nos a aquesta
nova situació de manera eficaç
i efectiva. Per començar, teniu a

les mans, el primer número de la
redissenyada Capçalera. Un nou
format que pretén aportar major
valor afegit en els continguts,
ser més àgil i, sobretot, un
instrument útil que ens ajudi a
reflexionar per a poder encarar
millor el present complex que
vivim i el futur que es presenta
massa incert.

El Col·legi es troba immers en
un procés de millores que són de fons, com els nous estatuts col·legials
i el nou reglament de règim electoral, aprovats el juny, i que fonamen¬
ten les bases del nostre funcionament amb els canvis que les noves
lleis europees, estatals i autonòmiques han introduït en els col·legis
professionals. La voluntat de canvi també podrà veure's aviat en el nou
web corporatiu en el què estem treballant, que aproparà molt més el

"ELS CANVIS, ADAPTACIONS I MILLORES
QUE FEM SÓN COMPATIBLES AMB
ONS PRESSUPOSTOS AJUSTATS"

Col·legi a les necessitats i realitats dels col·legiats i col·legiades, o el
queja es pot veure a la seu central de Barcelona, remodelada durant
aquests mesos d'estiu incorporant-hi millores, sobretot en matèria de
seguretat i accessibilitat.

Canvis, adaptacions i millores que fem compatibles amb uns pres¬
supostos ajustats i que prioritzen oferir serveis de qualitat i adaptats
als col·legiats que més ho necessiten en aquests moments.Tot plegat,
sense perdre de vista les actuacions que com a Col·legi podem

impulsar per superar aquests moments difícils, com la convocatòria
de la primera reunió de la mesa sectorial dels mitjans de comunicació,
impulsada a través de la plataforma en defensa dels mitjans socials de
la qual formem part, o arribant a acords amb el Servei d'Ocupació de

Catalunya i elaborant plans estratè¬
gics de formació i ocupació per als
periodistes. Durant aquests darrers
mesos, s'han afegit nous serveis
com el nou cercador d'ofertes
laborals a nivell internacional o

la creació d'una nova comissió,
la sènior, amb la voluntat que els
col·legiats que arriben a l'edat de
jubilació o prejubilació, sovint
forçada per la crisi dels mitjans,

t§ enriqueixin els serveis col·legials
'§> aportant la seva experiència i
"l promoguin les relacions interge-
l£ neracionals oferint mestratge als

periodistes mésjoves.

Els pròxims mesos continuarem amb el cicle de conferències "Futur"
perquè els especialistes a nivell mundial ens ofereixin pautes i punts
de vista per afrontar els canvis del periodisme.També continuarà la
remodelada oferta de cursos del Centre de Formació i Desenvolupa¬
ment, queja té previst més de 30 propostes, equivalents a 200 hores
de formació, amb reedicions dels cursos més demanats i altres de nous.

Us convido i encoratjo a redissenyar entre tots el futur del periodis¬
me, del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i l'adaptem a les noves
necessitats del col·lectiu apostant per una innovació de qualitat.

Ben cordialment,

J.M. Martí
Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya
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