
El salt cap a un gran mitjà de comunicació a l’Aragó 
 
Definitivament saltem. AraInfo formarà part d'un gran mitjà de mitjans que trenca amb les 
dinàmiques actuals del mercat comunicatiu, basant-ne la aliança en la col·laboració. El primer gran 
mitjà finançat per la gent i que seguirà apostant, des de les atencions, per la sobirania de la 
comunicació i l'economia solidària. 
 
Com moltes de les persones que ens llegiu sovint ja sabreu AraInfo va a ser partícip d'un projecte 
comú, juntament amb moltes altres periodistes i mitjans, que portarà a la xarxa i al quiosc un nou 
mitjà de comunicació basat en la cooperació, no pas en la competència. Un mitjà sense caps, ón les i 
els lectors participaran en les decisions del mateix. Un mitjà independent, que continuarà treballant 
per un periodisme completament lliure i aliè a pressions econòmiques. 
 
Com veieu amb aquest salt AraInfo no perd la seva identitat, ni la seva independència, ni la seva 
línia editorial... en certa manera, guanyarà en repercussió i qualitat, farà arribar l’Aragó més enllà del 
nostre territori i portarà fins a casa informacions d'altres territoris, que resulten igualment 
necessàries i interessants. Un nou mitjà transmèdia, amb un nou web comú i una edició aragonesa 
d'una publicació mensual, en què cap de les apostes perd la seva identitat i totes guanyem en 
presència, qualitat i sostenibilitat. Un mitjà proper i descentralitzat. Un nou gran mitjà per l’Aragó 
que segueix apostant, des de les atencions, per la sobirania de la comunicació, l'economia solidària i 
les llicències lliures. 
 
Un mitjà de mitjans ón, amb diferents graus d'implicació, hi participen més de 20 projectes. Des de 
mitjans com Diagonal, impulsor del ‘Salto’, AraInfo (Aragó) o Bostezo (País Valencià) a projectes 
locals i periodistes que estan conformant nodes del Salt a Madrid, Andalusia, Galiza i Nafarroa. Des 
de mitjans feministes com Pikara Magazine (que tindrà una secció en el mensual) a projectes com El 
Salmón Contracorriente o la revista Pueblos. Des de col·lectius que treballen vídeo al grup de ràdio 
del Salto. I això és només el principi, la llista segueix ampliant-se. 
 
De moment encetem una campanya per aconseguir el major nombre de lectors i lectores possible, 
així com de noves persones sòcies, en un procés de mesos en què presentarem el mitjà en societat, 
a través del bloc Saltamos.net, així com en futures presentacions a diferents localitats. Un llarg camí 
amb diferents etapes, fins a aconseguir estar a ple rendiment a mitjans de 2017. 
 
Sens dubte una oportunitat única per crear un nou mitjà basat en valors propis que surti de la lògica 
mercantilista de la majoria dels mitjans de comunicació. Un mitjà format per mitjans que col·laboren i 
que estan al servei de la transformació social. Un mitjà sense caps en que les persones 
subscriptores puguin decidir el futur del mateix. En definitiva un salt endavant del que volem que en 
sigueu partíceps. 
 


