Tampoc perd de vista els referents i l’exemple de qui
dona nom a les fundacions. Per fer un símil mariner, Darder i Mascaró i el seu llegat són el far i l’Altra Mirada és
el norai.

XAVIER PASTOR
Ecologista

En un temps de fake news, teories conspiratives i populismes, fan falta mitjans de comunicació exigents i molt
rigorosos. Els ciutadans han de poder confiar en que si
llegeixen, escolten o miren aquell determinat mitjà, les
noticies d'actualitat, però també els editorials i fins i tot
els articles d'opinió que publica o emet estan basats en
fets documentats i contrastats. I que quan s'equivoqui i
se demostri una inexactitud, rectifiqui públicament, amb
rapidesa i visibilitat. En moments caòtics com els actuals,
aquest compromís amb la veritat i la realitat es el millor
servici a la societat que pot fer un mitjà de comunicació.

Pel que fa a l’Altra Mirada crec que la selecció del contingut de la publicació es força interessant, variat en temàtica i distribuït intel.ligentment entre àmbits balears,
estatals i internacionals. Els autors solen ser bons coneixedors dels temes que tracten, i reforçen amb els seus
anàlisi la visió progressista de les situacions, els fets i les
diverses crisis a les que la nostra societat s'enfronta. Però
per poder valorar amb rigor el paper que juga l'Altra Mirada me manca informació sobre les dades de difusió. El
contingut pot ser d'alta qualitat, però la seva influència
dependrà òbviament de quanta gent te accés a la publicació, i el fa servir. Per això, crec que la iniciativa de creació de Illaglobal.com va ser un encert i el projecte de
convertir-lo en un producte diari molt positiu, si se dissenya un pla de difusió i "viralització" que el converteixi
en un lloc de referència on anar a cercar diariament anàlisis progressistes de l'actualitat, presentats de manera
àgil i atractiva. Personalment, no seria partidari de fer
una versió en paper de la futura versió trimestral de la
revista. Des de la taula de la meva sala d'estar me castiguen amb la mirada, per exemple, els cadàvers dels arbres sacrificats per imprimir els interessantíssims
dossiers temàtics d’ ElDiario.es, que esperen que els fullegi "quan tengui una estona per fer-ho".

FANNY TUR

Exconsellera de Cultura,
arxivera i activista cultural

En temps de notícies ràpides, sovint falses, que perden
vigència ràpidament, l’Altra Mirada és un espai de reflexió
sossegada.

L’Altra Mirada fa honor al seu títol i cerca reflexionar
sobre l’altra cara de la lluna i li posa llum i anàlisi, una
mirada que completa, que habitualment falta. D’aquí i de
l’altra cara del món. Temes d’ara i d’abans.
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Ara i sempre els mitjans de comunicació haurien de tenir
com a punt de partida la independència, que no és el mateix que l’equidistància ni la imparcialitat. Ni ara ni mai
el compromís és imparcial però el que sí ha de ser el periodisme és honest i en temps de grans grups mediàtics
es fa molt difícil escapar de les pressions polítiques i empresarials i informar des de la llibertat.

L’Altra Mirada és honesta en aquest sentit. És una capçalera d’esquerres i en fa bandera. I exerceix el seu compromís des de la llibertat i ho demostra a cada número.
Ara arriba als 100. Enhorabona i per molts anys.

JOAN RIBAS

Exregidor de l’Ajuntament
d’Eivissa i membre d’Ara Eivissa

Els mitjans de comunicació són un dels estaments als
quals hem de demanar que garanteixin la bona salut
democràtica de la societat. El seu paper ha de ser el
d'observador i fiscalitzador dels poders públics, i observador i contrapès al poder dels interessos privats.

Aquesta és la teoria, malauradament no són prou els
mitjans que van per aquest camí. El fet que en la majoria de casos la seva supervivència depengui de la publicitat, per tant de certs interessos privats i en molts
casos d'interessos partidistes per mor de les subvencions que molts reben de les institucions en forma de
publicitat institucional, provoca que en massa casos el
seu missatge sigui esbiaixat i intencionat. Diuen que el
que paga mana, i aquest principi el veiem cada dia quan
obrim quasi qualsevol dels diaris que es publiquen regularment. Les excepcions són poques, però bones i
molt d'agrair, i es donen entre els que han cercat la fórmula de pagament per no haver de dependre dels inversors privats, i per l'altra banda de les publicacions
com l'Altra Mirada per ser una publicació no diaria i dependre d'una organització no governamental.
Tot el que sigui reflexió i pensament crític és fonamental
per garantir la salut democràtica de la nostra societat,
i l'Altra Mirada, com altaveu de les Fundacions DarderMascaró, ha estat, segueix estant i esperem que per
molt temps, una de les publicacions més qualificades
del nostre arxipèlag a l'hora d'aprofundir en l'estudi i
anàlisi de la nostra realitat social i política. La valoració
no pot ser més positiva, i com illenc de l'extraradi (eivissenc, crec que m'explico) he d'agrair que sempre
hagi comptat amb la nostra veu a l'hora de dibuixar la
realitat de les illes en el seu conjunt.

