CELESTÍ ALOMAR

Exconseller de turisme i membre
del Col·lectiu Alternatives

Una qüestió complicada, el que està clar és que no hi ha
una democràcia de qualitat sense una premsa independent. Quines garanties hi ha d’una premsa independent?
Per mi la major garantia de totes és el codi ètic dels mateixos professionals que la fan possible i aquest codi ètic
crec que és simplement un respecte a la gent, a la ciutadania, i respecte a uns principis, que bàsicament els podria resumir en principis republicans de llibertat, igualtat,
fraternitat. Aquesta és la base per una premsa útil per a
la societat.
Respecte a la segona, jo crec que l’important de l’Altra
mirada és que s’ha fet centenària ,essent distinta, seguint
sent una altra mirada, això és el més important de tot,
un espai d’alteritat, de crítica, en definitiva distint. I això
és la seva importància.

MARGALIDA RAMIS
Portaveu del GOB

Crec que el paper dels mitjans passa per obrir escletxes
i donar llum a les alternatives possibles, necessàries i urgents. Anar una passa més enllà dels posicionaments institucionals i hegemònics alhora d'abordar qüestions
relatives als reptes socials, econòmics i ecològics que
haurem d'afrontar en aquesta dècada.
En aquest sentit L’Altra Mirada ha estat i és una veu necessària però potser massa reduïda pel que fa al perfil
des del que es reb, segueix i llegeix.

DAVID GINARD FÉRON
Professor d’història, UIB

Els mitjans de comunicació constitueixen, juntament amb
les indústries i organismes culturals (les editorials, les biblioteques, les llibreries...) i els grups organitzats de la
societat civil, la darrera trinxera contra el pensament
únic.

L'Altra Mirada ha desenvolupat en aquests anys una tasca
admirable. Cada número mensual porta sorpreses agradables i, atesa la varietat de seccions, és impossible no
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topar amb algun text que t'aporti idees originals i et faci
pensar. En particular, vull agrair als responsables de la
revista la seva perseverança, la bona disposició a incorporar autors i autores joves i la seva sensibilitat cap als
temes històrics, que des del començament han tengut
una presència generosa mitjançant fórmules diverses
(cròniques, ressenyes, esbossos biogràfics, entrevistes....

FERRAN NAVINÉS
Economista

Per mi han d’estar al servei de la justícia social, les llibertats i la veritat contrastada per la raó activa.

Crec que l’Altra Mirada ha d’estar al servei d’aquests valors fonamentals de la justícia social, la llibertat i la veritat per ajudar a transformar la nostra societat. I per
transformar-la en una societat més justa, més lliure nacionalment, més igualitària i cohesionada i més solidària
internacionalment per acarar els 3 grans reptes de futur
que tenim plantejats que són el canvi climàtic, els moviments migratoris i la revolució tecnològica i digital que
ens amenaça en deixar els joves sense treball.

MIQUEL GELABERT
Secretari general del
STEI-intersindical

Respecte als mitjans de comunicació el que veig és que
com a creadors d’opinió pública, pens que haurien de ser
molts més professionals i rigorosos, i tenir una vocació,
no només els públics, sinó també els privats, tenir una
vocació de servei públic, d’informar de manera rigorosa i
professional. Per mi sobretot els mitjans de comunicació
privats, perquè no deixen de ser una empresa privada,
han pres una deriva molt d’interessos empresarials, econòmics i per mi a vegades fabriquen les notícies en comptes de cercar-les, contrastar-les i informar de manera
rigorosa. Per mi a vegades fabriquen les notícies i per mi
això fa molt de mal de cara a l’opinió pública.

L’Altra Mirada és una revista necessària que hauria de
tenir més tirada i lectura, perquè fa falta això una informació rigorosa, i que permeti a la gent crear-se una opinió i ser persones crítiques, participatives i polítiques.
L’Altra Mirada pens que té l’objectiu, molt ben plantejat,
que les persones siguin polítiques, i per tant rompre
molts de tòpics i de prejudicis. És una revista necessària
que hauria de tenir molta més lectura i difusió. Per tant
us anim, òbviament, a seguir endavant i poder participar
sempre.

