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ERC Castelldefels informa de la taula rodona que organitza el 2 d’OCTUBRE
de 2004 - 18 HORES Centre Cívic Frederic Mompou Castelldefels sota el títol:
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL A DEBAT
Quina és, o hauria de ser, la funció dels mitjans públics de comunicació local?
Eines de participació o bé corretges de transmissió del poder? S'han de
regular? Com? La funció dels i les professionals i la seva independència.
Propostes i alternatives. Consells i reglaments de comunicació.
Taula rodona amb la participació de:
Sr.Enric Marin. Professor de Comunicació de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Secretari de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
Sr.Xavier Sitjà. Periodista. Alcalde d´Esparreguera. Municipi amb Reglament de
Comunicació Local.
Sr.Francesc Sistac. Periodista. Administració local.
Sr.Francesc Xavier Niebla. Periodista. Ràdio Mollet
Convidats:
Fila 0, Premsa Independent: Sr.Jaume Reixac.
Moderadora: Núria Cornet. Periodista.
Presenta : Àngels Coté. Regidora ERC a Castelldefels
Organitza: Secció Local d'Esquerra Republicana de Catalunya Castelldefels
(ERC)
El perquè del debat dels mitjans públics de comunicació locals.
L’autoria de l’atemptat de l’11 de març va posar en clara evidència com es
poden manipular descaradament els mitjans de comunicació públics. RTVE ens
va matxacar sense pietat amb les especulacions i mentides que destil·lava el
Govern espanyol a través d´una televisió que paguem tots nosaltres amb els
nostres impostos i que darrerament més que mai s´ha fet servir com a corretja
de transmissió del poder d’uns quants.
Plovia sobre mullat. La manipulació de l´autoria de l´atemptat va ser la gota que
va fer vessar el vas. Abans n´hi va haver d´altres com la transmissió d´opinions
úniques sobre la invasió d´Irak o sobre el transvassament de l´Ebre. La
temptació d´apropiar-se dels mitjans públics de comunicació no ve de fa uns
dies ni tan sols uns anys. No hi ha regles d´or que solucionin aquest fet, però sí
formes de pal·liar-lo o de castigar-lo, és una assignatura pendent que tenim tos
i totes. La informació és un bé públic i ciutadà, no és d´uns quants. Els mitjans

de comunicació públics no són propietat dels que han guanyat les eleccions,
són un dret ciutadà a accedir a una informació veraç i múltiple. Aquesta
premisa no només ha de plantejar-se a RTVE o a TV3, monstres de la
comunicació que a vegades entren a la saleta d´estar i s’asseuen al nostre sofà
sense demanar gairebé permís. Una comunitat, sigui poble, ciutat o país, que
disposi d´una ràdio, diari o televisió pública creïble serà més competitiva amb
els mitjans privats i tindrà més persones que voldran veure-la, escoltar-la o
llegir les seves informacioms. És amb aquest esperit que volem encetar un
debat sobre què volem o millor dit quins mitjans de comunicació locals públics
ens mereixem. No es tracta d´alliçonar ningú ni de retreure el treball que fan els
que es guanyen la vida fent o transmetent informació, ans al contrari, el nostre
desig és discutir sobre la participació ciudadana als mitjans de comunicació
públics locals i això no tan sols perquè es reservi un espai per a escriure o
parlar a les persones o entitats que tenen informacions per transmetre sinó
perquè vigilin que no es caigui en la temptació que uns quants, ben pocs, se
n´apropiïn.
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