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1. QUÈ ÉS L’ALTRAVEU
L’Altraveu, la veu dels que no tenen veu, és una associació sense ànim de lucre nascuda el
gener de 2002 i que ha creat una plataforma mediàtica interassociativa per tal d’oferir la
possibilitat a les associacions, col·lectius, entitats o persones individuals de fer conèixer i
divulgar la seva tasca social, amb l’objectiu de fer escoltar la veu dels més desafavorits i
que, per tant, menys apareixen als mitjans de comunicació tradicionals.
Els principis que regeixen l’Altraveu són els següents:
Independència Æ L’Altraveu és un projecte basat en el voluntarisme i no té ànim de lucre. No
hi ha publicitat ni finançament privat o institucional. Només s’accepten donacions
econòmiques anònimes per finançar les despeses administratives de l’associació. L’únic
posicionament de la revista és la que es fa, per consens, en l’editorial que encapçala la
publicació mensual.
Qualitat Æ Els responsables de les seccions treballen per aconseguir articles amb un grau alt
de qualitat i d’interès. Puntualment, es fa un enviament de la publicació electrònica als
subscriptors, amb un format acurat i que compta amb un arxiu històric d’articles publicats.
També es fa un seguiment de les adaptacions d’aquests articles a les actuals versions
radiofòniques i a les possibles futures versions televisives i de premsa.
Rigor Æ L’equip que conforma l’Altraveu vol atenir-se a allò que considera cert i just,
prioritzant els col·lectius més marginats pels mitjans de comunicació.
Pluralitat Æ La revista no comparteix necessàriament l’opinió dels articles que publica, sinó
que pretén fer conèixer una realitat, sovint desconeguda o oblidada, des de tots els punts de
vista possibles, donant llibertat als autors dels textos i aplicant el mínim de correcció
periodística a aquests escrits.
2. QUI SOM
L’Altraveu és una iniciativa sorgida des del col·lectiu DEMOS (www.demosweb.org) i que,
actualment, està conformada ―l’equip de la revista electrònica― per un grup de persones
provinent majoritàriament del camp associatiu i preocupades per fer conèixer la tasca de de
les associacions i col·lectius socials al públic més nombrós possible.
En el cas de la secció de ràdio (i possiblement de les futures seccions de televisió i premsa),
l’ALtraveu també compta amb la col·laboració tècnica i humana de la Universitat Ramon Llull.
3. ESTRUCTURA
Actualment, la revista electrònica compta amb set seccions temàtiques:
Urbanisme Æ Impacte de les activitats urbanístiques a la ciutat. Conflictes urbanístics
relacionats amb l’habitatge, l’especulació, els projectes consistorials, etc.
Interculturalitat Æ L’arribada de noves cultures a la ciutat. La realitat amb què es troben i
els conflictes que s’originen.
Projectes ciutadans Æ El treball que grups de ciutadans duen a terme cada dia sense cap
ajut de l’Administració. Projectes ciutadans per aconseguir un món més just i solidari,
impulsats i liderats pels propis ciutadans.
Medi ambient urbà Æ Temàtica relacionada amb la contaminació i els residus que genera la
ciutat. Iniciatives pioneres i principals conflictes i propostes alternatives. Noves energies.
Sostenibilitat.
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Globalització i ciutat Æ De quina manera afecta la globalització del capital a la ciutadania.
D’allò global a allò local i viceversa.
Democràcia local Æ Experiències i debat al voltant de la participació ciutadana en la presa
de decisions polítiques i/o d’interès col·lectiu i social.
Col·lectius invisibles Æ La realitat de diversos col·lectius i associacions que sovint són
oblidats involuntàriament però, malauradament, de vegades també voluntàriament.
En cadascuna d’aquestes seccions s’ofereixen mensualment dos articles, que queden
guardats el mes següent en l’arxiu històric de l’Altraveu. El responsable de la secció
s’encarrega de cercar aquests articles, contactant amb els col·lectius i garantint-ne la
qualitat.
A més d’aquestes seccions temàtiques, l’Altraveu també compta amb altres apartats fixos:
Editorial Æ La posivió de tot l’equip de la revista electrònica envers un tema, sovint
d’actualitat.
Articles anteriors Æ Arxiu històric de tots els articles publicats a l’Altraveu, ordenats per
anys i per seccions temàtiques, i que compta amb un cercador per paraules suportat per
Google.
Notícies Æ Nou apartat incorporat en el tercer canvi de disseny de la revista (aplicat el més
d’octubre de 2004) i que inclou breus informacions sobre aspectes relacionats amb
l’Altraveu.
Foto del mes Æ La revista és encapçalada cada mes per una fotografia de temàtica social i
que ve acompanyada d’un breu text explicatiu. Totes les fotos publicades estan recollides en
un arxiu històric de fotos del mes.
Llibre del mes Æ Mensualment, es fa una ressenya breu sobre un llibre publicat i que té
relació amb algun dels articles apareguts a la revista.
Opinió Æ Espai obert als lectors de la revista perquè expressin les seves opinions envers un
article publicat o bé sobre qualsevol altre tema nou.
Temes a debat Æ Periòdicament, l’Altraveu proposa un tema d’interès social perquè els
lectors expressin la seva opinió al respecte.
Col·laboradors Æ Llistat de totes les entitats, associacions, col·lectius i persones individuals
que han publicat a l’Altraveu, amb alguna dada per contactar-hi.
Fe d’errates Æ Apartat on l’Altraveu exposa qualsevol error o anomalia que hagi pogut
haver-hi en la publicació anterior.
Ràdio Æ Apartat redireccionat automàticament al web que la Universitat Blanquera (Ramon
Llull) té dedicat a l’espai Altraveu. Allà s’hi poden trobar totes les càpsules emeses a través
de COM Ràdio en el programa Tots x Tots, que emet mensualment l’espai Altraveu.
Premsa Æ Actualment en fase de preparació.
Televisió Æ Actualment en fase de preparació.
Agenda Æ Apartat redireccionat automàticament al web d’En Acció (www.enaccio.net), que
pretén ajudar en la coordinació i l’organització de les múltiples i variades informacions sobre
totes aquelles activitats que organitzen els col·lectius socials.
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4. OBJECTIUS
L’altraveu té com a objectiu principal fer arribar la veu dels col·lectius més marginats
(mediàticament parlant) al major nombre de persones possibles, d’una manera rigorosa i de
qualitat i fent ús de tots els canals possibles. Actualment, ja estan consolidades la revista
electrònica i l’apartat de ràdio, i s’està treballant per fer arribar els contiguts a la televisió i a
la premsa escrita.
Amb tot plegat, l’Altraveu pretén convertir-se en un marc de debat i confrontació d’idees,
obert a totes aquelles persones i col·lectius que creuen en una societat cada cop més justa i
solidària.
5. DADES D’INTERÈS
Nom Æ L’Altraveu, la veu dels que no tenen veu
Mitjà de difussió Æ Revista electrònica (www.altraveu.org) i secció de ràdio
(http://www.blanquernaradio.com/versio3/altraveu3.asp)
Periodicitat Æ Mensual, apareixent la revista electrònica el dia 15 de cada mes
Idioma Æ Català i castellà
Mitjana de difussió Æ 4.500 pàgines visitades mensualment (durant el més de setembre
de 2004 es van superar les 250.000 pàgines visitades). Actualment ja hi ha quasi 6.000
subscriptors que reben puntualment la revista per correu electrònic
Col·laboradors Æ En el mes d’octubre de 2004 ja han col·laborat, publicant a l’Altraveu,
més de 250 col·lectius, entitats i associacions diferents. Els articles arxivats ja s’acosten als
500
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