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Un projecte col·lectiu
de futur avalat per
trenta anys d’història
El setmanari el Temps emprèn 
una nova etapa, tres dècades 
després del seu naixement. amb 
un bagatge d’èxit, amb el pres-
tigi assolit després d’aquesta 
primera fase de treball i consoli-
dació, preparem el punt i seguit 
imprescindible per enfocar amb 
solidesa un futur de canvis pro-
funds en l’àmbit de la comuni-
cació.

aquest punt i seguit s’estructura 
sobre la base de les raons que 
van impulsar la creació d’el 
Temps, que n’han definit pràcti-
ca i continguts i que són, avui, 
més vàlides que mai:

· La necessitat de lligar rigor 

periodístic amb una realitat na-

cional diversa i canviant però 

igualment sòlida, amb una inter-

pretació pròpia del món.

· La necessitat de comptar amb 

mitjans propis que comuniquen 

un espai definit per l’extensió de 

la llengua catalana i que tren-

quen així, amb naturalitat i en po-

sitiu, les velles dinàmiques infor-

matives estatals, autonòmiques i 

provincials.

És obvi que el començament del 
segle XXI ens ha dibuixat nous 
desafiaments. El món i el país 
han evolucionat, els reptes són 
avui diferents dels que hi havia 

el 1984 i ens cal respondre-hi 
amb altura de mires i respon-
sabilitat. amb ambició també. 
per això hem plantejat un salt 
endavant que atorgarà nova 
potència al nostre setmanari: 
per encarar amb garanties els 
nous dies, el Temps mudarà 
l’antiga propietat familiar (en 
tots aquests anys, propietat i 
gestió han anat a càrrec de la 
família climent) en propietat 
col·lectiva.

S’ha endegat, per tant, un pro-
cés d’ampliació de capital amb 
la finalitat que un gran nombre 
de persones i entitats puguen 
formar part del nou projecte. 
edicions del País valencià 
sA, l’empresa editora d’el 
Temps, es transformarà en es-
pai de Comunicació, sA, on 
s’integraran totes les seues pu-
blicacions (el Temps, el Temps 
Digital, Anuari de The econo-
mist i el contracte exclusiu de 
publicació amb Der spiegel) i 
que comptarà amb un acciona-
riat divers i compromès.

Sumar-se al nou accionariat és 
formar part d’un projecte sòlid, 
i fins i tot imprescindible, que 
ha de respondre als nous temps 
amb més potència, amb més 
veus, amb més projecció i sem-
pre al servei d’un país que es 
reclama normalitzat i digne. 

per fer la transició d’edicions del País valencià, sA a espai de Comunicació, sA, l’empresa compta amb un equip assessor 
integrat per eliseu Climent i Joan B. Casas. compta també amb un nou Director General, vicent sanchis.

consell Editorial
el Temps crea un nou consell Editorial del qual formaran part especialistes en matèries com ara política, economia, infraestructures, medi ambient, sociologia, etc.

Eliseu Climent
editor d’EL TEMPS i editor de 
l’edició en català de l’anuari de The 
Economist

Joan B. Casas
doctor en economia financera i 
comptabilitat

Vicent Sanchis 
Nascut a València el 1961, és professor de la Facultat 
de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon 
Llull de Barcelona i, entre d’altres treballs a la premsa i la 
televisió, ha estat director del setmanari El Temps, director 
dels diaris El Observador i Avui i director de Barça TV.

Antoni Mayor
president d’Hosbec (Assoc. Em-
presarial Hotelera de Benidorm)

Joan F. Mira
escriptor i antropòleg

Institut d’Estudis CatalansAlexandre Forcades
president del Cercle d’Economia
de Mallorca i exconseller d’Econo-
mia i Hisenda del Govern balear

Joan Hortalà
president de la Borsa de Barcelona

Joan Manuel Tresserras
professor Universitat Autònoma de 
Barcelona

Jacques Font
president de la Unió Patronal 
UPE66 de Perpinyà

Universitat d’Alacant

Jordi Pujol
president de la Generalitat de 
Catalunya (1980-2003)

Magda Oranich
advocada

Francesc Robert
director general de Ràdio Televisió 
d’Andorra, SA

Josep Vicent Boira
assagista i professor de geografia 
de la Universitat de València

Antoni Serra Ramoneda
vicepresident de l’Institut 
d’Economia Villalonga i expresident 
de Caixa de Catalunya

Salvador Cardús
sociòleg

Miquel Calçada
periodista

Cambra de Comerç de Tortosa

ELS pRIMERS accIoNISTES

primeres entitats del nou accionariat

Mònica Terribas
periodista

Equip assessor i director general
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