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A. S.
La violència creix acce-

leradament a Colòmbia. Els
mitjans de comunicació re-
flecteixen les incidències
amb el narcotràfic però da-
rrere existeix una violència
estructural que sorgeix
d’un estat de carències vi-
tals. “La pobresa és el prin-
cipal problema a
Colòmbia”, indicà Gloria
Amparo Suárez, colom-
biana amenaçada de mort
que treballa al seu país per
aconseguir la dignitat d’ho-
mes i de dones i que visità
Castelló per la iniciativa de
la Fundació Isonomia de
l’UJI. “El poder dels para-
militars dicten les normes
no escrites de com s’ha de
viure. Per exemple, les
dones no poden portar mi-
nifaldilla i els homes no
poden deixar-se el cabell
llarg” indicà Gloria. La
violència és constant a la
regió colombiana del
Magdalena Medio on treba-
lla dins de l’Organització
Femenina Popular (OFP).

La labor de les dones i
homes que treballen dins la
OFP està protegida per

acompanyants internacio-
nals que presten suport a
les seues tasques en progra-
mes de salut reproductiva,
prevenció i atenció a la
violència familiar, menja-
dors populars, formació,
etc. “Vivim en un estat de
guerra i cap govern ni ante-
rior ni actual desenvolupa
estratègies per posar fi a
aquesta violència –explicà. 

El narcotràfic és l’ex-
cusa per a mantindre
aquesta situació. Els para-
militars són un fill del go-
vern. Actualment volen
contractar un milió d’infor-
madors que cobraran se-
gons a qui denuncien. És
una manera de legalitzar
paramilitars”.

La Fundació Isonomia
de l’UJI va invitar Gloria
Amparo Suárez al Cafè de
Redacció, trobada que pre-
tén apropar als mitjans de
comunicació temes d’actua-
litat nacional i internacio-
nal. La Fundació Isonomia
pretén contribuir a la sensi-
bilització d’aquests proble-
mes i fomentar la implica-
ció d’institucions, empreses
i associacions.

“La pobresa és el principal
problema de Colòmbia, no
només el narcotràfic”

SANDRA BARRANCOS
Les relacions entre periodistes

i  polítics van iniciar la primera
Jornada d’Interlocució Municipal
organitzada per la Fundació
Isonomia de l’UJI. Representants
dels principals mitjans de comuni-
cació de la província de Castelló i
d’ajuntaments que componen la
xarxa de suport municipal a la
fundació van poder expressar el
que els defrauda i el que esperen
els uns dels altres i van assegurar
que intentaran millorar la seua re-
lació. 

La Jornada estava programada
en tres taules redones, cformades
per professionals de premsa es-
crita, radiodifusió i televisió, res-
pectivament, que van analitzar la
realitat dels mitjans en l’entorn
local. 

Els periodistes es declararen
insatisfets de les seues actuacions i
s’autoexigiren responsabilitat pel
que fa a l’emissió de notícies.
Miguel Ángel Campos, cap
d’Informatius de Ràdio SER
Castelló, va defensar un perio-
disme més reflexiu i crític, que no
es limite a reproduir les manifesta-
cions dels polítics sense compro-
var la seua veracitat o l’efectiva

aplicació de les mesures anuncia-
des, situacions que es produeixen
freqüentment. El periodista també
va exigir  una major responsabili-
tat d’aquells que provoquen les
notícies. Al seu torn, Vicent Borja,
director de Levante Castelló, va
declarar que els polítics interferei-
xen en la independència dels mit-
jans, proporcionant-los subven-
cions o inserint publicitat segons
es done suport a les seus actua-
cions, una manera d’actuar que,
segons ell, està perjudicant el seu
periòdic a la província. En la taula
dedicada a la televisió, Pilar
Grandes, periodista de TV
Castelló, va oferir una visió nove-
dosa i va defensar una televisió
popular on la qualitat no és tan
important com l’entreteniment i la

sensació de realitat que pro-
dueix.
GABINETS DE PREMSA
Els alcaldes i regidors dels
ajuntaments assistents van
declarar que es troben obli-
dats pels mitjans i que els pe-
riodistes només acudeixen a
ells quan esdevé algun fet
inusual amb què poden pole-
mitzar. D’altra banda, els pro-
fessionals dels mitjans es van

declarar frustrats perquè les seues
limitacions econòmiques els impe-
deixen contar el que o passa a po-
blacions menudes. Per aquest
motiu, el cap del Servei de
Comunicació i Publicacions de
l’UJI, Francisco Fernández Beltrán,
va defensar la creació de gabinets
de premsa de gestió pública als
governs municipals, de forma que
aquesta figura siga independent
dels vaivens polítics i difonga in-
formació als periodistes i a la
ciutadaniaAltres professionals,
com J. Carlos Enrique Forcada, di-
rector d’Onda Cero Castelló, van
compartir aquesta idea i fins i tot
van proposar als ajuntaments que
s’unisquen en mancomunitats de
municipis per tal de fer front a les
despeses que genera un gabinet.

Periodistes i ajuntaments comparteixen
desitjos i frustracions en un fòrum de l’UJI

Isonomia organitza la I Jornada d’Interlocució Municipal


