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(Text llegit a la XII Diada de la Premsa Local de Menorca, dia 1r de desembre de 2012.)
Després de vint-i-un anys de vida de l’Associació de Premsa Local de Menorca
(APLM), els nostres objectius segueixen essent importants: la millora de les revistes
associades i difondre la nostra tasca. Celebrar la Diada de la Premsa Local és el màxim
exponent d’aquesta idea.
L’Associació de Premsa Local de Menorca existeix per donar suport als associats,
contractar més publicitat i relacionar-nos amb les administracions. Volem oferir un
producte de qualitat i assolir la confiança dels lectors i els comerciants.
La premsa local és el mitjà més pròxim al lector: informa, crea opinió, brinda un
coneixement de qualitat, forma els lectors i, en definitiva, és un producte transversal que
mostra la realitat cultural dels nostres pobles. Vet aquí el seu gran valor.

Logotip de l'associació

La importància de la premsa local a Menorca
Les revistes locals són font generadora de coneixement, des de la mateixa revista o bé
fent altres productes culturals. Només uns exemples del que afirmam:
El mes d’abril, S’Ull de Sol editava el llibre Cabòries, d’Antoni Gómez Arbona, un
recull d’articles seleccionats i publicats en aquesta revista, acompanyats amb fotografies
de Joan Gómez. Una peça bàsica per entendre la salut i la saviesa popular.
Fa poc, el grup de Facebook Fotografies Antigues de Menorca va presentar-se primer as
Mercadal i després a Alaior, projectant tot un seguit de fotografies. Gairebé la meitat de
les fotografies projectades per aquest grup han estat publicades a les nostres revistes
locals.

Demà, els companys de Xerra i Xala presenten as Mercadal, juntament amb
l’Ajuntament des Mercadal i Soca de Mots el llibre Es Mercadal en glosa. L’art de fer
versos al centre de l’illa, de Sílvia Pons i Cristòfol Barber, una investigació cultural de
primer ordre per tenir esma dels homes i dones creadors de la glosa.

Diversos exemplars de les revistes associades

I en darrer lloc, vull destacar la tasca iniciada per Paco Perea, editor de l’Alaior
Esportiu, durant anys l’única revista d’esports feta a les Illes Balears, que dijous passat
presentava la maqueta del primer llibre de la història del futbol menorquí, llibre a
disposició dels lectors d’aquí a dues setmanes, el primer de tot un seguit de volums a on
recollirà totes les dades estadístiques del futbol menorquí, una obra per conservar la
memòria col·lectiva del món de l’esport menorquí.
Només són quatre exemples, però ens demostren la importància de les revistes locals,
un tipus de mitjà de comunicació més que té al seu abast el ciutadà, amb l’avantatge de
ser el més pròxim al lector.
Com veuen, les revistes locals cream informació i coneixement, parlam de cultura, de
patrimoni cultural, d’història i d’actualitat. I usam el català, una manera de refermar més
que mai la identitat d’un col·lectiu amb el seu territori. Aquest material editat, conservat
a les biblioteques i enquadernat pels lectors més fidels, serveix per a la defensa d’una
identitat de pertinença a un lloc, a un poble, a una illa, Menorca.

“La cultura com a motor econòmic”
Aquest és el títol de l’article publicat a la revista El color del dinero del mes d’octubre
escrit per Florenci Mas des del món de la banca ètica. I els assegur que nosaltres ens hi
ben identificam.
El sector cultural és un motor de desenvolupament i innovació. A l’Estat espanyol
suposa el 4 % del PIB, crea llocs de treball i mou diners entorn de la cultura. La
UNESCO xifra en un 3,4 % la contribució econòmica de les indústries culturals al PIB
mundial.
Han de saber que les revistes locals, des de la modèstia d’un àmbit com el nostre, també
contribuïm a l’economia de l’illa: donam feina a les impremtes, a les agències de
publicitat, als repartidors, als correctors lingüístics, i som dels més complidors a l’hora
de pagar.

Participants a la taula rodona de la XIII Diada de la Premsa Local de Menorca (2013)

Per si açò no fos prou, sumam un grup de voluntaris, prop d’un centenar de persones
que treballam i empenyem perquè cada projecte surti a llum. I els puc assegurar que
moltes d’aquestes persones conformen un capital humà altament qualificat, cadascú en
el seu camp específic.
El paper de l’educació en el consum i la producció cultural és clau. Un ciutadà ben
educat té criteri i demanda productes culturals de qualitat. Hem d’aprofitar la situació i
fer gaudir de la lectura, en definitiva, de la cultura.
Les noves tecnologies ens canvien l’hàbit de consum cultural. Es diu que Internet ha de
ser un aliat, no un enemic, i cal saber retrobar-se amb el lector.

Moments actuals, moments de canvi
Vivim uns moments socials delicats. I la premsa local ha de saber navegar al mig
d’aquest temporal. Es detecta una manca d’esperit, de participació social i de dinamisme
de les entitats.
Hem constatat com l’Administració (local i insular) s’ha fet seves algunes de les
iniciatives i activitats socials i culturals, tot i existir entitats i associacions que hi
treballen, com si no creguessin en la societat civil, de la qual n’han sortit elegits els seus
representants. Anselm Barber (Última Hora, 2 d’octubre, p. 14) ho recordava feia
poques setmanes: des del món polític s’han fet seves moltes iniciatives civils,
municipalitzant-les o insularitzant-les, deixant de banda les associacions creant
desil·lusió i desencant.
Així les coses no és estrany detectar un desànim del voluntariat quan des del món públic
no se’ls fa prou cas. Aquesta desfeta social pot implicar l’inici d’una decadència social i
cultural que hauríem de saber evitar o, si més no, corregir.
Aquesta situació, traduïda al món dels mitjans de comunicació de proximitat, haurà de
compatibilitzar-se amb un temps de canvi. De fet, es mantenen els mitjans tradicionals
(ràdio, televisió i premsa en paper), alhora que s’aprofiten els nous canals tecnològics
(Internet, premsa digital, xarxes socials com Facebook i Twitter).
Tecnologia i paper. Com també ho va ser la convivència del paper i el pergamí en el seu
moment. Ningú sap quant temps conviurà aquesta diversificació de mitjans. En tot cas,
ens toca a nosaltres viure-la i aportar allò que millor sapiguem.
Segons l’últim estudi de l’Observatori Balear de Mitjans de Comunicació, Menorca és
l’illa a on més premsa digital es consumeix (un 38,8% dels enquestats en consumeixen
cada dia).

Públic assistent a la taula rodona de la XIII Diada de la Premsa Local de Menorca (2013)

Ho recordava l’any passat. L’etapa digital la va iniciar Alaior Esportiu el 2007. L’any
2010 presentàvem la pàgina web de l’APLM, tot i restar avui en estat d’hivernació.
Xerra i Xala té un blog a Internet, S’Ull de Sol és a Facebook i Ventet de Fornells s’ho
pensa. Els avantatges i la situació econòmica ens ho determinen.
Internet s’ha de veure com a mitjà i com a eina. És evident que l’hem d’usar per a
difondre el nostre treball.
I per als que encara publicam sobre paper, anima escoltar opinions com les de Tomás
Alcoverro, quan feia poc afirmava que la premsa escrita sobreviurà si es fa amb estil i
qualitat, tot i viure en l’època d’Internet (“Tomàs Alcoverro, periodista”, a Última
Hora, 9 de novembre, p. 8). Una línia de treball que convé tenir en compte.
Les revistes locals i les administracions públiques
Com serà la premsa local després de l’era de les subvencions? En general, vivim un
moment de retallades. Entre 2012 i 2013, als pressuposts estatals s’ha retallat un 51 %
en el sector cultural, a la qual cosa s’ha d’afegir l’augment de l’IVA en alguns productes
culturals. Aquestes dades indiquen la manca d’estimació cap a la cultura.
Amb la situació creada per la crisi de 2007, les revistes locals en relació amb les
administracions som com una gran família, que amb el temps perdem el contacte. Així,
amb els familiars de més a prop (els ajuntaments) tenim un contacte més proper, més
familiar, que ens permet parlar i ens demostren que confien en nosaltres. El contacte
permanent, els ajuts més o manco sostinguts i el seu suport així ens ho demostren.
Amb els de més allà, els del Consell Insular, ja no ens veiem tant. Hi tenim una bona
relació, però els ajuts i les publicitats minven per moments. El 2014 el suport ha quedat
en una situació zero.
I què podem dir del familiar de Mallorca, el Govern de les Illes Balears, el de tots? No
en sabem res de res. Per açò, ens dol que no ens tenguin en compte.
El president d’aquesta comunitat autònoma fa poc deia que “A les Balears s’ha acabat
viure de la sopa boba i de la subvenció”. Aquesta afirmació del president és la
constatació d’allò que ens van avançar en un despatx de la Comunitat Autònoma: tots
els mitjans de comunicació com les nostres revistes locals han de sobreviure pels seus
propis mitjans. Ens digueren que ells aposten per les noves tecnologies i que les
publicitats serien contractades sobretot als mitjans diaris, ràdios i televisió. D’aquesta
manera, la informació només arribarà a una part de la ciutadania.
Efectivament, a nosaltres ens han retirat els ajuts des de les administracions públiques
com ho han fet a sectors com les associacions professionals del calçat o la bijuteria.
Veiem amb decepció com, en canvi, si que es mantenen els ajuts i subvencions a altres
activitats, com ara el món dels partits polítics, els sindicats o l’esport. Si el món canvia,
ho ha de fer per a tothom. No és de rebut que la premsa local quedi a zero euros i clubs
esportius de futbol o bàsquet, entre altres, mantenguin un suport elevat per a la seva
activitat.
Un ajut públic, amb diners de tots els ciutadans, és la demostració més evident que el
polític de torn creu en la cultura i en l’esforç que es fa des de la societat civil.

Actuació de Bep Marquès, amb Toni Bosch i Nasi Comellas,
a la XIII Diada de la Premsa Local de Menorca

Donar suport a les iniciatives privades (empreses i entitats culturals i socials), aplicar
polítiques culturals i disposar d’infraestructures és bàsic per revitalitzar els pobles. Es
Mercadal és un clar exemple del que afirmam.
En tot cas, tampoc és equitativa la contractació de publicitat. Mallorca segueix essent
massa lluny per a nosaltres, els menorquins.
Il·lusió i esperança per al futur
Hem d’animar els veïns a treballar en les nostres revistes locals. És una iniciativa que
surt des de la societat civil i s’ha de valorar.
Sergi Marí Pons, economista, director de l’OBSAM, actor i director de teatre, amb
experiència com a polític, fa poc afirmava en una entrevista sobre la situació actual
(diari Menorca, 22 d’octubre, p. 18-19) que confiava molt més en les associacions
cíviques i els moviments ciutadans que en els mateixos partits polítics. Creu, convençut,
en el que puguin fer els ciutadans.
Miquel Camps, des del Fòrum d’ONG, explicava als mitjans diaris (diari Menorca, 11
d’octubre, p. 19) que la gent s’incorpora a les associacions perquè hi troba projectes
engrescadors, idees que cerquen el bé comú, maneres de sumar el seu petit esforç,
amistats, tot per fer coses significatives. Els que treballen en entitats d’aquest tipus
saben el que és haver de tirar endavant projectes amb molts pocs recursos; l’austeritat és
un dels valors que se sol practicar.
Hem de ser optimistes. Fa poc Pere Gomila escrivia al diari Menorca (“L’illa inaudita”,
30 d’octubre, p. 19) “en aquesta època en què el credo neoliberal imperant ha imposat la

cultura de l’espectacle buit i de la imatge banal, la lectura és també, a part de les virtuts
que posseeix, un acte de rebel·lia, d’autoafirmació, de consciència crítica i de llibertat”.
Haurem d’escoltar les propostes sorgides des del Fòrum d’ONG (S’Ull de Sol,
novembre, núm. 267, p. 15), en què es planteja una bona gestió econòmica, enfortir
l’autonomia econòmica, impulsar la col·laboració en intercanvi de serveis, compartir
recursos i instal·lacions. Difondre la nostra presència per animar els voluntaris a
participar, donar-se a conèixer i elaborar propostes de dinamització alternatives, són
altres idees que s’han de posar en pràctica.

Trobada de col·laboradors de les revistes associades al càmping de Son Bou (2011)

Haurem de fer més promoció del nostre producte, la premsa local, que no té additius i és
saludable. Conviure revistes en paper amb les electròniques, llocs de trobada digitals, i
ser presents al mig del carrer i les xarxes socials. No són objectius diferents als d’altres
sectors, com els de les revistes culturals d’Espanya (ARCE). Nosaltres hem de saber
aprofitar la proximitat dels lectors. Ens tenen més a mà. Hem de ser més pràctics. Amb
treball, compromís i experiència ho aconseguirem.
En resum, des del món de la premsa local treballam en aspectes tan importants com el
somni de professionalitzar el nostre personal, que es valori més la feina dels nostres
voluntaris i aconseguir un tracte d’igualtat davant les administracions a l’hora de
contractar la publicitat, una demanda històrica mai assolida. Volem agrair el bon suport
que ens dóna la publicitat privada, i més en el moment que vivim.
L’ús del català a les nostres revistes ha de ser més valorat entre els lectors i les
administracions; el seu ús normal el converteix en un valor que consolida la nostra
identitat. Que els familiars de Maó i Palma ens hagin deixat a zero euros no ens farà
canviar en la nostra determinació. L’any 1999, des del mateix Consell Insular, es va
valorar positivament l’ús del català en les nostres revistes. Aquella espira va prendre i

avui podem dir que totes les revistes locals de Menorca es comuniquen amb els seus
lectors amb un alt grau d’ús del català a les seves pàgines.
Només un darrer consell. Consumir CULTURA és bo per a la salut i no surt car.
Subscriure’s o adquirir una revista al llarg de l’any equival a deixar de consumir un
dipòsit de benzina, un dinar de família o deixar d’adquirir un complement de la llar. Tot
són avantatges de les quals hauríem de saber gaudir.

