ZW núm 362. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

ALiados
ALiados és una xarxa de mitjans digitals independents de periodisme d'investigació
a Amèrica Llatina que s'han associat amb l'objectiu de «enfortir la cooperació
mútua i buscar noves formes de sostenibilitat per al periodisme independent».
Aquesta aliança està integrada per deu mitjans mitjans: Agencia Pública (Brasil),
Animal Político (Mèxic), CIPER (Xile), Confidencial (Nicaragua), El Faro (El
Salvador), El Puercoespín (Argentina), IDL-Reporteros (Perú), La Silla Vacía
(Colòmbia), Plaza Pública (Guatemala) i The Clinic (Xile). Els representants
d'aquests mitjans es van reunir el passat mes de juny per formalitzar aquesta
aliança i donar a conèixer un manifest: la Declaració d’Al Maitén, que reprodueixo a
continuació.
«Nosaltres, mitjans periodístics reunits a la ciutat de Buenos Aires el 15 de juny de
2013, expressem la nostra comuna voluntat d'associar-nos en una organització que
busqui contribuir a la sostenibilitat i millor desenvolupament dels seus membres,
que s'identifiquen amb els més alts estàndards de qualitat professional, la
transparència de procediments, la independència de criteri respecte de poders
polítics i econòmics, i la rigorositat fàctica amb que informen sobre realitats
d'Amèrica Llatina i el món d'una manera en què no ho fan els mitjans tradicionals
de la regió.
Aliats a l'avantguarda tecnològica i enfortits per la cooperació mútua amb la que
aquí ens comprometem, confiem en ampliar encara més l'impacte i la influència que
el

nostre treball

ja té en

vasts i

importants sectors de l'opinió pública

llatinoamericana.»
Signen:
Daniel Moreno (Animal Político, Mèxic) – Natalia Viana (Agencia Pública, Brasil) – Mónica
González (Ciper, Xile) – Patricio Fernández (The Clinic, Xile) – Carlos F. Chamorro
(Confidencial, Nicaragua) – Carlos Dada (El Faro, El Salvador) – Gustavo Gorriti (IDLReporteros, Perú) – Juanita León (La Silla Vacía, Colòmbia) – Martín Rodríguez Pellecer
(Plaza Pública, Guatemala) – Gabriel Pasquini (El Puercoespín, Argentina)

