MESA TRANSVERSAL PER A LA
RECUPERACIÓ DE LA CIUTAT DE LLEIDA.
PROPOSTES COL·LEGI DE PERIODISTES DE
CATALUNYA – DEMARCACIÓ DE LLEIDA
PROPOSTA EIX 2. IMATGE PROJECCIÓ I PROMOCIÓ DE LA
CIUTAT
El passat mes de març el Govern espanyol anunciava l'Estat d'alarma.
Posteriorment, el decret aprovat pel Congrés dels Diputats, deixava clar
quines eren les activitats essencials que no podien aturar-se. Sector
sanitari, alimentació, seguretat, neteja... Els mitjans de comunicació van
ser declarats, com no podia ser d'una altra manera, servei essencial. I és
que amb una situació de pandèmia com la que estem visquent l'accés al
Dret a la Informació s'ha fet més necessari que mai.
Però, als darrers anys estem veient com les dificultats provocades per
diferents crisis econòmiques i una transformació tecnològica que encara
no ha mostrat un model de negoci clar per la viabilitat econòmica dels
mitjans, posa en risc l'accés al Dret a la Informació. La reducció de les
plantilles, el tancament de mitjans i la precarització de les condicions
laborals dels professionals són evidències d'aquesta lamentable situació. I
no podem oblidar que sense periodistes, no pot haver-hi periodisme. I
sense periodisme no hi ha Dret a la Informació. La resta, entreteniment i
propaganda política, comercial o institucional, en cap cas pot substituir el
Periodisme com a via per l'accés a aquest dret fonamental.
D'altra banda, arribant al nostre àmbit més proper, qui ha donat veu i
dibuixat d'una manera més completa i precisa la realitat local de Lleida
ciutat i comarques, de la plana al Pirineu, han estat els mitjans locals.
Mentre que la premsa catalana i de la resta de l'Estat veia la notícia en
l'excepcionalitat del dur confinament del Segrià amb l'objectiu en Macro.
Donant una visió general i poc precisa, però que podia arribar a satisfer el

lector o la televident d'Andalusia, Galícia o el Garraf. Era el Periodisme
local el que enfocava amb el Zoom per donar la informació concreta i
precisa que necessitava el veí de Pardinyes, Ciutat Jardí, Almatret, o el
Pont de Suert.
I tot això, a pèrdues. Perquè els mitjans i els periodistes, sent essencials
no han pogut acollir-se als ajuts d'altres sectors que han abaixat la
persiana per evitar els contagis i unes majors conseqüències
econòmiques. Han seguit treballant a pèrdues. Per aquesta raó, des del
Col·legi de Periodistes de Catalunya considerem imprescindible prendre
mesures que reactivin el sector per garantir l'accés al Dret a la Informació
en l'àmbit local.
El Col·legi de Periodistes mantenim acords de col·laboració estable amb
institucions, col·lectius i entitats per a participar i millorar, en el possible,
en la cohesió, progrés i benestar dels ciutadans i ciutadanes de Lleida
ciutat i les seves comarques. Amb aquest ajuntament que avui ens
convoca, i al que volem agrair que hagi comptat amb els periodistes per
aquesta taula, col·laborem amb nombrosos projectes com els Premis
Pernau d'articles d'opinió i cartes al director o Premi Milà de Periodisme
amb perspectiva de gènere. Així com des de l'Ajuntament i la Diputació
es col·labora amb el Col·legi en diferents activitats com l'organització a
Lleida del Dia Mundial de la Televisió, Dia Mundial de la Ràdio, o el
Simposi de Llibertat de Premsa que coorganitzem amb la Universitat de
Lleida. També convocàvem amb l'Ajuntament la tradicional Conferència
amb l'Alcalde de Lleida, havent celebrat la darrera edició el novembre de
2018. Després d'haver passat tot el 2019 sense trobar data per la seva
celebració, esperem que no passem també el 2020 i puguem reprendre
aquesta trobada del paer en cap amb els professionals i mitjans locals.
En definitiva, els periodistes de Lleida volem estar al servei de la
ciutadania per participar de la recuperació i reactivació de la nostra
economia i societat. I demanem que institucions, empreses i entitats ens
ajudin apostant pel periodisme local.
En aquesta línia, volem anunciar des de la Demarcació de Lleida del

Col·legi de Periodistes de Catalunya, la creació d'un grup d'opinió i
reflexió al voltant de com millorar i donar valor al periodisme local al
servei de la nostra societat i garantir l'accés al Dret a la Informació.

El Periodisme és essencial, i el periodisme local imprescindible.
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