
“El periodisme descobreix allò que la política vol ocultar”

La primera taula redona del 
congrés “Periodistes i 
Periodismes en 
Democràcia” a la 
Universitat de València va 
tractar el periodisme polític 
amb figures claus en aquest 
àmbit, com Josep Torrent, 
director de la delegació 
valenciana d' El País, qui va 
afirmar que “el periodisme 
descobreix allò que la 
política vol ocultar”.

Segons  Mª  Consuelo 
Reyna,  exdirectora  de  Las 
Provincias, els diaris de hui 
en dia no tenen la influència 
que van tindre als anys 70 i 
80.  Això  passa  perquè  ara 
els  mitjans de comunicació 
depenen  dels  governs  i 
silencien  notícies  o 
transformen altres. Carmen 
Alborch,  senadora  del 
PSPV,   recolça  l'  afirmació 
de  Reyna  dient  que  ara  la 
informació  està  molt 
banalitzada.

Davant  la  pregunta 
de com s' hauria afrontat el 
cas  Gürtel  fa  30  anys, 
Carmen  Alborch  afirma 
rotundament  que  tots 
hagueren  dimitit.  

Tanmateix, Pedro 

Agramunt,  senador del  PP, 
sentència  que  com  a 
València  no  hi  ha  res, 
s'haguera  tingut  més 
respecte als tribunals. Però 
Reyna aprofita per fer  una 
crítica  a  Canal  9,  que,  pel 
que fa a aquest cas, “nega 
la  realitat  i  la  transforma, 
ocultant-la  als  ciutadans”. 
Josep Torrent també fa una 
crítica, però a la manera de 
fer  el  periodisme  polític: 
“abans  no et  conformaves 
amb  la  filtració,  anaves 
darrere dels aspectes de la 
infracció;  ara  no 
aprofundeixen en el tema”. 

Pel  que  fa  a  la 
diferència  dels  mitjans 
actuals  respecte  als  de  fa 
30 anys, Pedro Agramunt, 

afegeix  que  han  cambiat 
brutalment.  Abans  tans  sols 
hi havia dos diaris i un canal 
de televisió. Hui en dia, a més 
a més de la gran varietat de 
diaris i canals televisius, pots 
assabentar-te  de  les  coses 
per  mitjà  de  les  xarxes 
socials. 

També  es  va  destacar 
que  el  que  els  periodistes  i 
els polítics tenen en comú és 
que  treballen  per  a  la 
societat  on  viuen  i  que  els 
interessa la vida dels demés. 
Les  visions  de  les  persones 
de la taula van ser diferents, 
però en algun moment de la 
història  van  propiciar  al 
diàleg i a la crispació, ja que 
el  primer  que  han  de 
combatre és la comfrontació.
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