Volen empresonar la nostra llibertat de premsa
Arran de la notícia publicada el dimecres 16 de maig per part d'un mitjà local i els seus
webs vinculats, sota el titular "Embarguen els comptes del Setmanari L'Ebre per les
suposades injúries a l'alcalde de Batea", la societat Setmanari L'Ebre SL, manifesta:

1r- Hem defensat, defensem i defensarem sempre, la llibertat de premsa. Per tant,
seguirem investigant i informant sobre actuacions de representants públics que mereixin
ser denunciades. Des del periodisme ben entès, i després d’una llarga trajectòria (35 anys),
continuaren guanyant-nos dia a dia la credibilitat. Perquè situem per damunt de tot els
drets de les persones (lectors), l'interès general, el servei públic, el territori, la veritat, l’ètica
i el respecte a les fonts d'informació.
2n- Defensem també la democràcia i la llibertat, i respectem la presumpció d'innocència.
Tant per a l'alcalde de Batea, Joaquim Paladella, com per a nosaltres mateixos. I també el
dret a l'honor, i les llibertats d’informació i expressió (fins i tot si som nosaltres mateixos
objecte de notícia o opinió).
3r- Respectem la Justícia i l'actuació i decisions del Jutjat d'Instrucció número 5 de Tortosa
que ara actua en contra nostra, tot i que no les compartim. I confiem en una justa resolució
del cas que ens ocupa (inicialment arxivat), també avaluat pel ministeri fiscal: "De la lectura
de l'article del periòdic i de les diligències practicades resulta més que evident que les
notícies publicades (...) tenen el seu raonament en la llibertat de premsa. (...) Es tracta d'una
notícia imparcial (...) És per tot l'anterior que sol·licitem el sobreseïment".
4t- Ens correspon aclarir la informació falsa i esbiaixada apareguda en un mitjà televisiu
local que, entre d’altres falsedats, triplica l'import de l'embargament preventiu que
solidàriament se’ns demana. Una fiança comunicada i executada el 14 de maig, sense haver
resolt el recurs i les al·legacions de la nostra defensa, com prèviament era d’esperar.
L’import no és el que diuen i mantenen els mitjans esmentats. Són 50.000€.
5è- Rebutgem la utilització política del cas i ens preguntem perquè reapareix tot just un any
abans de les eleccions municipals. El Setmanari l'Ebre no s’hi ha referit més en els últims 3
anys, perquè no tots som igual en les formes i els valors. Sabem que els poderosos pretenen
controlar de la informació i l'opinió, i que utilitzen tot tipus de mètodes per aconseguir-ho,
inclosos els il·legals. Però nosaltres rebutgem el ‘tot s’hi val’, i també la instrumentalització
de la Justícia, o la judicialització de la Política.
6è- Celebrem l'ús que fa Joaquim Paladella, l'alcalde de Batea, del seu dret democràtic a la
defensa. El posa en pràctica arran de la publicació de quatre notícies al Setmanari l'Ebre els
dies 3 i 17 d'abril de 2015, i els dies 8 i 15 de maig del mateix any. Però nosaltres ja llavors
recollíem la seua presumpció d'innocència, el vam invitar a que fes un article de rèplica
(publicat), i fins i tot a una entrevista que va rebutjar. Estàndards de correcció.

7è- Al senyor Albert Roda, responsable dels mitjans que de nou intenten desprestigiar-nos
professionalment i personal, li recordem que els drets i l’ètica professional ens interpel·len
a tots. Aquest és un nou episodi de la seua llarga llista d'actuacions basades en la mala fe,
i l’únic que podem fer és apel·lar a la seua consciència: "Ja n'hi ha prou senyor Roda!", prou
al joc pervers de la mentida interessada que practica habitualment a tot arreu.
8è- La querella es va interposar per unes suposades injúries i calúmnies, i acaba demanant
2 anys i sis mesos de presó per a l’autor i el director del Setmanari l’Ebre. Un fet sense
precedents. I insòlit i estrany. Sobretot al rellegir les notícies del cas: un plet entre la
fundació Terra Alta Segle XXI i l’alcalde instruït als jutjats de Gandesa, que descriu la
presumpta desviació de diners de la Càpita Altebrat, a la construcció d'obres
sociosanitàries. Basat en documents del sumari on consten reunions entre l’alcalde i
directius i personal rellevant del CatSalut i Sagessa, per acordar-ho. Fi del relat.
9è- Finalment, agrair el suport de les moltes les persones que s’han solidaritzat (també els
treballadors i familiars) per la situació sobrevinguda i inesperada que afrontem. Sempre
hem superat -i amb èxit-, els riscos personals als que l’emprenedoria ens ha abocat, i per
imports extremadament superiors a l’atribuït per la malintencionada "pena del tele-diari".
I ho hem tornat a fer. I seguim.
Perquè les Terres de l’Ebre es mereixen professionals del periodisme i no agents comercials
i negociants de la informació que perverteixen un model de mitjans perifèrics, de reconegut
prestigi a Catalunya, que tant ha costat construir.
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