
Les dues cares de la moneda
La polèmica creada aquests dies al voltant de l’actitud del PP i de les declaracions
de Jesús de Polanco no fan més que corroborar una vegada més, que l’objectivitat
dels mitjans de comunicació queda supeditada als interessos econòmics.

El passat divendres 23 de març el diari el PAÍS ens
sorprenia amb un article titulat: “El PP anuncia un boicot
a todos los medios del grupo Prisa”. Aquest article feia
referència a les declaracions que va fer un dia abans el
president del grupo Prisa, Jesús de Polanco, durant la
junta d’accionistes del mateix. Jesús de Polanco va fer
alguns comentaris crítics contra el Partit Popular,
denunciant la dificultat a la que s’enfronten els
professionals del grup de mitjans per exercir la seva
tasca informativa en un ambient polític marcat per la
crispació.

El neofranquisme: la cara real del PP

De tant en tant el PP torna a mostrar la seva cara més
conservadora i rància, i l’exemple és el boicot que vol
dur a terme als mitjans de comunicació del grupo Prisa
arrel dels comentaris de Jesús de Polanco, que va de-
finir la política dels populars de “franquismo, puro y duro”,
paraules que feien referència al suport que el PP va donar
a les manifestacions de fa dues setmanes amb el lema
“España por la libertad. No más cesiones a E.T.A”.

Des dels CJC-Joventut Comunista creiem que les
paraules de Jesús de Polanco tenen una transcendència
important, donat que per primera vegada es reconeix
obertament i als mitjans de comunicació de masses

que els que la setmana passada cridaven lemes “por la
libertad” son els néts i hereus orgullosos d’una dictadu-
ra,  les conseqüències de la qual encara estem patint i
que no podem oblidar sota cap concepte.

Les dues cares de la dreta

Ens trobem en un moment, on la política de dretes està
canviant. Les dretes neoliberals veuen que les polítiques
radicals de l’ultradreta no beneficien els interessos
econòmics de les grans empreses i frenen l’avenç del
mercat, en aquest cas, el de les comunicacions. Per
aquest motiu, el que abans semblaven ser crítiques contra
la manca de llibertat d’expressió i la manipulació política
ara son estratègies per preservar polítiques estatals que
resguardin el mercat dels mitjans de comunicació i la
manipulació que això comporta.

Aquesta argumentació te més sentit tenint en compte que
Jesús de Polanco va ser el 2005 inclòs en la posició
210 de la llista de les persones més riques del món
segons la revista Forbes dels Estats Units. També és el
principal accionista, amb el 64%, del grupo Prisa, que
alhora aquest posseeix el 23,6% de Sogecable, un dels
grups de comunicació més importants a nivell europeu.
Queda constatat per tant el fet que hi ha molts interessos
econòmics pel mig.



Sembla que la dreta neoliberal està movent fitxa, i s’està
desmarcant de les antigues referències franquistes,
apostant per una dreta més “moderna”, que segons la
definició del mateix Jesús de Polanco, hauria de ser:
“un partido de derechas, moderno, laico, con ganas de
mantener lo que hay que manetener y de cambiar lo que
hay que cambiar”.

Foment del pensament crític per conscienciar

Des dels CJC-Joventut Comunista creiem en la
importància de crear pensament crític com a eina d’anàlisi

de la situació política, social i cultural en cada moment i
lloc, de manera objectiva, la qual cosa permet una certa
independència respecte la constant manipulació que
exerceixen els propietaris dels mitjans de comunicació.
Som conscients que encara queda molta feina per fer i
que en aquesta partida els joves juguem un paper molt
important. Per aquest motiu i molts altres...

ES BUSQUEN JOVES PER CONSTRUÏR UN
ALTRE MÓN!!!


