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Quin paper han de jugar els mitjans
de comunicació en uns temps com
els actuals?
Com valorau el paper que juga L’Altra
Mirada?
ENRIC POZO
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Illes Balears (UCTAIB)

Davant la crisi provocada per la pandèmia, la informació
que els mitjans de comunicació ens arriba constantment,
ha d’esser capaç de respondre a les inquietuds, dubtes i
incerteses que estem vivint. El seu paper ha de ser un
clar compromís cap a la ciutadania, informant amb objectivitat, claredat i amb rigor científic dels problemes
que ens preocupen. Els lectors han de seqüenciar i seleccionar tota la informació que rebem, per poder ésser
contrastada amb altres mitjans.
Seria molt important que es valoressin més les bones
pràctiques que desenvolupem diàriament, per mostrar a
la societat que des de la llibertat d’expressió, de la no
manipulació i de la solidaritats poden aconseguir uns ciutadans i ciutadanes més compromesos, responsables i
lliures.
Aquests moments tan complicats per a la societat, necessitem uns mitjans de comunicació que treballi la cohesió social doni resposta a les demandes de la
ciutadania i que malgrat les ideologies que dominen dins
el seu entorn, han de vocalitzar envers un front comú per
no desmotivar a la societat i possibilitar un ambient real
i accessible que actuï pel bé de la seva salut mental.

El treball de la revista L’Altra Mirada a través de la veu
d’experts i de l’anàlisi rigorós dels temes d’actualitat han
estat sempre un espai obert de debat i de crear consciència política, social, cultural, econòmica.., les quals ens
han ajudat a desenvolupar un pensament crític i proper
als moments que vivim.
Ressenyar que al llarg dels 100 números de la revista digital L’Altra Mirada, la participació de nombrosos articulistes ens han ofert una visió d’un món complex i
deshumanitzat, però també ens ha permés cercar pautes
de reflexió lligades sempre al diàleg, provocant la discussió i el raonament entorn a noves perspectives i amb
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finalitats potencials que plantegin millorar la convivència
i proposar noves solucions als entrebancs i incerteses
que la societat ha de superar amb confiança i de forma
participativa, construint espais lliures, on la llibertat
d’expressió i d’informació són valors que demostren la
importància de L’Alta Mirada, i la necessitat de mantenir
aquesta mirada oberta i diversa en la recerca de millorar
el nostre món ple d’incongruències però necessitat de
confluir i consensuar uns nous models de vida, tan socials
com econòmics.
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El paper d’informar de manera honesta i trametre opinions rigoroses. Ser conscients de la gran responsabilitat
que tenen en el comportament de les persones i en la formació de les mentalitats, per tant podrien tenir un protagonisme important en un canvi de model tant de la vida
col·lectiva com de l’individual, superant estereotips i prejudicis.

Me molesta molt la banalitat que s’estén a través dels
mitjans i que contribueix a l’alienació i entabanament de
les persones. També haurien de ser testimonis del que no
es vol que se sàpiga, per tant haurien de denunciar les
injustícies de tota casta i sense lligams amb el poder tan
el polític com el fàctic.

Valor molt bé el paper de l’Altra Mirada perquè ha estat i
esper que segueixi sent un espai propi del pensament humanista de la nostra comunitat. Valor la seva pluralitat i
poder trobar opinions sobre temes rellevants pel col·lectiu; la veig vinculada al present i al que ens envolta. M’agrada perquè hi hem trobat les veus de moltes persones
interessants amb tota mena de vides.
Crec que és necessària la seva continuïtat i més en
aquests moments de crisi sistèmica i multidimensional.
S’haurà de donar presència a les persones i grups que
poden trametre esperança i proposar alternatives.

