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viat farà trenta anys que un grup
d’inconformistes van crear el
que en aquell moment semblava
una aventura suïcida: un setmanari de
qualitat que prenguera com a àmbit
informatiu i de referència la totalitat de l’àrea lingüística. D’aleshores
ençà, EL TEMPS ha estat un èxit periodístic que ha anat creixent a mesura
que la societat prenia consciència de
la pròpia identitat. Milers de subscriptors ens han donat suport i crec que
podem enorgullir-nos, legítimament,
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del fet que les principals empreses
dels nostres territoris han utilitzat
aquest setmanari com a vehicle publicitari amb tota normalitat.
Però EL TEMPS també és una realitat empresarial que ha estat prou
àgil per a adaptar-se als contextos
canviants que han significat aquestes
tres dècades. És per això que ara tot
un seguit de condicionants nous que
tenen a veure amb la crisi en general
i amb el model de negoci periodístic
en particular fan aconsellable d’obrir
una nova etapa per al setmanari.
En aquest sentit, Edicions del País
Valencià ha iniciat un procés d’obertura accionarial que culminarà –en
el curs dels pròxims mesos– en una
nova estructura de la propietat, més
sòlida i capaç d’afrontar reptes que
mai no s’havien vist en el camp dels
mitjans de comunicació.

Aquest procés tindrà diverses fases i
requerirà sacrificis inevitables, un dels
quals és la limitació de la distribució
als punts de venda. Durant les setmanes vinents, EL TEMPS només arribarà
als lectors per via de subscripció –tant
en paper com digital–, i abandonarà
temporalment el canal dels quioscos.
La reestructuració també afectarà l’estructura interna de l’empresa, començant pel nomenament d’un director
general que entrarà en funcions el dia
1 de juny i que serà l’encarregat de
pilotar la renovació, tant del setmanari
com de l’empresa editora.
EL TEMPS, doncs, entrarà ben aviat
en una segona època. Amb els mateixos objectius que la primera, però
també amb les eines adequades per
a una travessia més complicada que
mai. No esperem el futur, anem a
buscar-lo.
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