
Benvolguts col·legiats i col·legiades. Ara fa uns dies vam pre¬
sentar al cccb els resultats de la Mesa sectorial dels mitjans de
comunicació. Es tracta d'una iniciativa impulsada, entre d'altres,
pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, a instàncies de la Pla¬
taforma, integrada pels representats dels sindicats i el Col·legi de
l'Audiovisual, i que s'ha tancat amb més de quaranta propostes
concretes d'actuació per fer
front a la crisi del sector. Es

tracta d'una iniciativa inèdita
a l'Estat espanyol, elaborada
a partir d'un sistema de
treball en què ha participat
més d'una seixantena de

persones dels diferents àmbits
de la comunicació, des de les
organitzacions empresarials, a
sindicats, col·legis professio¬
nals, universitats i associacions
professionals.

Una iniciativa que posa de
nou en relleu com el Col·legi
de Periodistes contribueix a la defensa de l'ofici del periodisme,
trencant alguns tòpics sense fonament, i partint d'un principi
bàsic: la necessitat d'adoptar una actitud proactiva davant la crisi
del sector. Com a col·lectiu professional,ja ens vam plantejar
que teníem dues opcions; o bé dedicar-nos a fer els obituaris i
les necrològiques dels mitjans de comunicació que desapareixen

PODEM DIR BEN ALT QUE AQUEST DOCUMENT
ÉS LA SUMA DE DIFERENTS APORTACIONS,
QUE ESTÀ EET DES DE LA UNITAT DEL SECTOR
i dels Expedients de Regulació d'Ocupació que augmentaven,
o bé posar fil a l'agulla i apostar per engegar totes les iniciatives
possibles que garanteixin el present i futur del periodisme, així
com la viabilitat del conjunt del sector dels mitjans de comunica¬
ció a Catalunya.

En aquest sentit, la Mesa sectorial dels mitjans de comunicació
és una de les actuacions, que no pas l'única, que han sorgit des
del Col·legi en defensa de la professió. I, com en tots els casos,

s'ha fet amb la voluntat de sumar i no restar, aglutinar i no

excloure, participar i debatre i no imposar... Per això, podem dir
ben alt que aquest document de conclusions és la suma de les
diferents aportacions que s'han fet en els darrers sis mesos, amb
el convenciment que la força de les propostes es fonamenta en
la unitat dels agents implicats i en la quotidianitat professional

i que, en alguns casos, poden
tenir posicions distants, fins i tot
confrontades.Ara calia fer una

aportació col·lectiva al marge
dels interessos particulars.

En aquest número de la revista
Capçalera hi trobareu la infor¬
mació detallada de tot el que ha
donat de si la Mesa sectorial, i
quin és el full de ruta que caldrà
seguir els pròxims mesos si de
veritat ens en volem sortir tots

plegats.

Es tracta, doncs, de remar tots
en la mateixa direcció. Per aquesta raó, us encoratjo a participar
com a col·legiats i col·legiades en els diferents àmbits de discussió
i d'anàlisi del futur que us proposem habitualment, i que animeu
els professionals que encara no en formen part a sumar-se al nos¬
tre col·lectiu. En aquest sentit, també ens omple d'orgull que el
Col·legi de Periodistes de Catalunya, d'adscripció voluntària, si¬
gui l'únic dels col·legis professionals del país que en un moment
de crisi com el que travessem en aquests moments, experimenti
un augment del nombre col·legiats. Us recordem que des del
Col·legi tenim molt present que contra la crisi cal més periodis¬
me, que és cosa de tots defensar i lluitar pel futur de l'ofici, i que
no ens en sortirem si no hi som tots!

Ben cordialment,

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