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Barcelona: despre presa minoritarà

Ziarul Bihari Napló a fost
printre putinele cotidiane din
Europa care a putut participa
in Spania la o amplia dezbatere
despre presa in limbile
minoritàtilor. Cotidianul nostru
a fost reprezentat de redactorul
Szeghalmi Örs, care a avut
mandat sa participe la dis-
cutiile din Barcelona si ca
reprezentant al Inforni Media
Romania.

Dezbaterile au avut loc la
sediile celor mai mari ziare din
Catalunya, in perioada 7-13
martie. Doar zece ziaristi au
fost invitati din ìntreaga
Europa, reprezentànd diferite
publicatii minoritare. Scopul
evenimentului a fost dublu:
schimb de experientà ìntre
ziaristii celor mai prestigioase
cotidiane in limba minorità-
tilor, totodatà ìntàrirea presei
de acest gen, prin promovarea
cooperàrii.

Participantii s-au documentat
la mai multe ziare si trusturi

Parlamentul din Barcelona: primirea oaspetilor sositi din diferite colturi ale Europei

de presa regionale din Catalu-
nya, vizitànd sediile acestora
din Barcelona si ìncà douà
orase mai mici (Lleida si
Girona). Echipa reprezentan-

tilor a fost formata din jur-
nalisti sositi din Estonia, Ger-
mania, Italia, Finlanda, Slova-
cia, Romania. Din discutiile
purtate a reiesit, printre altele,
si faptul cà presa minoritarà
din Romania ìncepe sa se mo-
dernizeze treptat. Acest feno-
men poate fi observat mai ales
la publicatiile care au ,,ìn
spatele lor" trusturi de presa
puternice occidentale. S-a aflat
in schimb cu stupoare cà zia-
ristii apartinànd minoritàtilor
din Romania sunt cel mai prost
piatiti din toatà Europa (colegii
nostri din alte tari realizànd
venituri de 10-15 ori mai mari).
S-a evidentiat si faptul cà pre-

sa maghiarà din Romania se
confruntà cu mari probleme,
care se trag din starea generala
a comunitàtii maghiare din Ro-
mania. Majoritatea reprezen-
tantilor altor minoritàti din alte
tari (cu exceptia bascilor din
Spania) au relatat despre situa-
tia tot mai bunà a celorlalte
comunitàti etnice din Europa.

Sesiunea de dezbateri orga-
nizatà de Asociatia Cotidi-
anelor Minoritare din Europa
(MIDAS) a fost un succes
deplin, participantii ajungànd
la concluzia cà astfel de discutii
trebuie organizate anual -
reuniunea din 2006 s-ar putea
sa aibà loc chiar in Romania.

Versiunea spaniolà si catalana a cotidianului el Periódico O mica parte din redactia giganticà a ziarului el Periódico

Bihari Napló a partici-
pat, in Spania, la o dez-
batere despre presa in
limbile minoritàtilor.
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