
Benvolguts col·legiats i col·legiades. Som a les portes de tancar el
2013, un any en què la professió ha estat especialment sacsejada
per la crisi econòmica amb el tancament de mitjans, retallades
i expedients d'ocupació, que han contribuït a fer encara més
precari el nostre ofici i ens

obliga sovint a fer equilibris
per garantir la qualitat de la
nostra feina.

La Junta actual del Col·legi
de Periodistes té en compte
aquesta realitat i treballa
en la defensa dels mitjans i
dels periodistes, però també
continua apostant pel futur
més immediat. Molts experts
del cicle de debats Futur, la
segona edició del qual hem
posat en marxa, ens diuen
que si els periodistes volem so¬
breviure en aquest context de canvi tenim l'obligació d'innovar
constantment i d'aprofitar les noves tecnologies per garantir que
podem seguir desenvolupant la nostra funció social.

En el dossier de la revista que teniu a les mans, mostrem com les
tecnologies ens ajuden a conèixer molt millor els usuaris gràcies
a l'analítica web que permet als mitjans saber quines són les
informacions més llegides, les hores de consum mediàtic, el perfil
del públic, etc. La mirada, però, és recíproca. I també és interessant

Quan periodistes com els de Canal 9 són
silenciats no són les úniques víctimes,també ho
són els que es veuen privats de la informació
saber com ens veu la societat. Per això dediquem espai per conèi¬
xer aquesta percepció, queja avancem que no és gaire positiva,i
que ens demana una seriosa reflexió sobre la pèrdua de distància
entre nosaltres i el poder.

Si hi ha algun aspecte que com a col·lectiu ens defineix i ens

preocupa és la situació dels professionals que pateixen abusos per
exercir el seu ofici. Capçalera parla de la situació dels periodistes
que informen des de Síria, on un dels nostres col·legiats, Marc

Marginedas, segueix segrestat. Hem recordat en nombroses oca¬
sions que la llibertat d'expressió és la nostra eina fonamental de
treball i que quan els periodistes són silenciats, no són les úniques
víctimes, sinó que també ho són tots els que es veuen privats del

dret a la informació.

Un principi i un valor que,
malauradament, hem hagut de
repetir aquests últims dies per
un cas molt més proper com
és el tancament de la Ràdio
TelevisióValenciana. Els actes

de suport i les mostres de rebuig
expressades des del Col·legi no
han evitat que les administraci¬
ons abaixessin la persiana d'un

> mitjà públic amb totes les con-

% seqüències que comporta. Això,
però, ens esperona a continuar
impulsant activament la Mesa

Sectorial dels Mitjans de Comunicació a Catalunya, queja ha
començat a desplegar el document de treball i donar els primers
fruits.

I, tot plegat, ho continuem fent sense perdre de vista els serveis
que volem oferir als col·legiats i col·legiades, basats en la quahtat
i les necessitats que ens feu arribar. Aviat disposarem dels resultats
d'una enquesta que molts ja heu respost, i que ens ajudarà a mar¬
car les línies i prioritats dels serveis que volem continuar oferint-
vos. Mentrestant, ja hem posat en marxa un nou servei de préstec
del Centre de Documentació, a l'espera que sigui força utilitzat.

Aprofito l'avinentesa per desitjar-vos bones festes i un feliç 2014.

Ben cordialment,

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