
Ponència: 

Per un nou impuls comunicatiu. Cal superar l'actual política 
comunicativa del moviment. 

(X. M., I. A. i A. P., de CO) 
 
 
Aquesta ponència parteix de la premissa que el moviment llibertari a Mallorca té una pràctica 
comunicativa i informativa molt deficitària. I tot i la crítica que es puguin fer als mitjans de 
comunicació de masses, això no justifica l'actual política informativa de col·lectius i organitzacions. 
 
Fins i tot pensam que la quasi nul·la pràctica informativa del nostre moviment arriba a ser 
contraproduent, doncs està fent que ens convertim en un element subterrani i poc conegut. En la 
pràctica s'estan amagant les nostres propostes i alternatives. 
 
Pensam que cal reestructurar la nostra política comunicativa en almanco en 4 fronts: el dels mitjans 
de comunicació alternatius i la contrainformació; el de la premsa local; el dels mitjans de 
comunicació de masses; i el quart àmbit són les xarxes socials. 
 
Els quatre fronts: 
 
1.- Mitjans de comunicació alternatius i contrainformació. 
 
Es pot dir que els nostres col·lectius i organitzacions no aprofiten els canals ja oberts, doncs les 
pràctiques comunicatives quasi sempre tenen a veure amb la publicació de convocatòries. 
La realitat és que a Ràdio 77 segurament només hi ha un programa que puguem qualificar de punt 
de vista llibertari, que a contrainfo.cat la nostra presència és marginal comparat amb el volum 
d'informació que es genera, una cosa semblant passa al bloc de l'Ateneu Llibertari, o que a Cultura 
Obrera la participació de gent de fora de la redacció es redueix a les col·laboracions que es cerquen 
des d'aquesta (el mateix podríem dir de la participació en la distribució del periòdic). Pareix que no 
tenim massa a dir o a contar. En certa manera, donades les facilitats que donen els mitjans 
alternatius, s'ha entrat en una postura d'autocensura generalitzada. 
 
Caldria doncs aprofundir en aquesta tasca, almanco cobrint aspectes com: 
 
- Ampliar la informació dels temes sobre els quals treballem. 
- Enviar cròniques i resums dels continguts de les nostres activitats. 
- Utilitzar aquests canals per treballar altres inquietuds més enllà de les nostres convocatòries. 
 
A més, cal aprofundir en l'horitzontalitat d'aquests mitjans formant militants capaços de participar-
hi. Cal que la gent dels nostres grups sàpiga utilitzar les noves tecnologies per poder defensar-se 
fent un programa de ràdio, fent unes fotos i publicant-les per internet o què mínim que essent 
capaços d'escriure almanco una nota digna -també en català-. Per tant cal posar en marxa tallers de 
formació mínims i d'ampliació en aquesta direcció. 
 
També cal que les organitzacions i col·lectius, a més de tenir un llistat de premsa i de periodistes, 
tenguin un llistat de contactes de premsa alternativa i de mitjans de contrainformació. 
 
2.- La premsa local. 
 
L'experiència amb la premsa local, almanco a Manacor, Felanitx i Campos, és prou positiva. Hem 
trobat bona predisposició per la difusió de les nostres activitats i propostes -segurament per les 
seves característiques- i és un tema que tots els col·lectius i grups haurien d'explorar, especialment 



els de la part forana.   
 
3.- Els mitjans de comunicació de masses. 
 
Independentment de si es volen utilitzar o no, tothom deuria de saber com funcionen. És bàsic saber 
com comportar-se a una roda de premsa, com convocar-la, com ha d'actuar un portaveu, com 
convocar-los... 
Pensam que és positiu tenir contactes amb periodistes que fan bona feina i també fer un seguiment 
de les notícies publicades per aquests mitjans per veure si tenen un contingut veraç en el que 
respecta a la nostra comunicació. Si el seguiment no és veraç s'haurà de respondre almanco a través 
dels nostres mitjans. 
 
4.- Les xarxes socials. 
 
Els esdeveniments ens han mostrat el poder comunicatiu d'internet i les seves xarxes socials. El 
darrer exemple ha estat la repressió contra el moviment estudiantil a València. Encara que els 
mitjans de comunicació primer van amagar la repressió que patien els estudiants, la solidaritat cap a 
aquests anava creixent gràcies a la informació que sí circulava per internet. Als dies, quan els 
mitjans decidiren a parlar, alguns en un to totalment criminalitzador, de nou la informació generada 
i distribuïda a través d'internet els va fer la contra fent créixer el moviment en solidaritat fins a un 
punt en què el Govern espanyol va haver, en certa manera, de retractar-se. De fet les carregues es 
van aturar, ni que sigui temporalment. 
 
Pensam que tot i que s'ha de fer una crítica a internet com a part d'aquest fals progrés en el qual 
vivim. En la situació actual cal saber utilitzar les eines que aporten les xarxes socials, doncs han 
demostrat que tenen un potencial. De nou pensam que cal formació en aquest sentit doncs creiem 
que el desconeixement del seu funcionament és majúscul. 
 
D'altra banda, caldria fer un mapa per visualitzar la presència del nostre moviment a internet. 
 
 
A mode de conclusió: 
 
Així doncs, pensam que d'aquesta diada hauria de sortir una comissió que es organitzes un seminari 
de formació en els diferents aspectes tractats amb anterioritat. Aquest seminari s'hauria de realitzar 
en un parell de mesos. 
 
 
 


