
EINES és una publicació
que naix amb la vocació
de ser, com el seu propi
nom sugereix, un instru-
ment, una ferramenta, en
l’àmbit de la comunicació,
per a la reflexió i l’anàlisi
orientades al canvi social.
La iniciativa d’emprendre
el projecte sempre difícil
d’un periòdic és purament
vocacional, té el seu punt
de partida en el convenci-
ment d’un grup de profes-
sionals del periodisme i
d’altres àmbits com ara el
dret i les ciències socials
que és necessari un pro-
ducte informatiu diferent,
no inserit en les dinàmi-
ques de les agendes institu-
cionals, sinó que a partir
de l’observació directa de
la realitat i seguint un cri-
teri propi es faça ressò de
les qüestions que incidixen
més directament en la qua-
litat de vida de la ciutada-
nia.

Volem donar resposta a la
necessitat d’una publicació
les pàgines de la qual no
queden absorbides per
requeriments comercials o
pels dictats de la suposada
actualitat informativa, per
això en EINES es tractaran
en profunditat els temes
seleccionats amb una
major extensió de la que és
habitual en els mitjans de
comunicació. La prioritat
no és ser els primers o els
únics en publicar una notí-
cia, sinó en ser els millors
en contar-la. Considerem
la informació un dret i un
servei públic alié a les
regles que pretenen impo-
sar els grups de poder polí-

tic i econòmic, i per tant
defenem la nostra indepen-
dència com a principi bàsic
del nostre treball quotidià.

EINES no és un periòdic
gratuït més. El seu contin-
gut i disseny diferixen d’al-
tres publicacions sense cost
per al lector que busquen
semblar-se a la premsa tra-
dicional. Nosaltres volem
diferenciar-nos perquè no
som ni volem ser un mitjà
de comunicació convencio-
nal. Esta publicació es dis-
tingix per la seua vocació
social i la seua raó de ser
com a instrument per a
contribuir al pensament
crític, per damunt de l’ob-
tenció de beneficis. No
menystenim la capacitat
narrativa de la imatge, per
això il·lustracions, fotogra-
fies, disseny editorial i text
estaran en conjunt amb l’e-
xercici de contar, denun-
ciar, reflexionar o qüestio-
nar la realitat. Tot desbor-
dant els límits urbans dels
periòdics gratuïts existents,
la nostra distribució abra-
çarà la ciutat de València i
tota l’àrea metropolitana.

EINES pretén convertir-se
en un espai on puguen
confluir múltiples veus en
atenció a una vocació
d’objectivitat, que no d’im-
parcialitat, i sense perdre
de vista l’objectiu pedagò-
gic. Les persones que cons-
tituïm el motor d’este pro-
jecte som conscients de la
responsabilitat social dels
mitjans de comunicació, de
la seua capacitat d’incidir
en la societat de què for-
men part i de la contribu-
ció que estos poden fer per
al seu desenvolupament en
diverses direccions. El nos-
tre compromís és la defen-
sa dels drets humans, en el
seu sentit més ampli, i el
nostre objectiu és avançar
en el camí de la justícia
social. Per a EINES la
prioritat són els temes
socials i polítics que més
preocupen o puguen afec-
tar les persones, tot ate-
nent la necessitat que la
ciutadania recupere espais
de decisió davant dels
poders públics. No s’ali-
menta d’agències d’infor-
mació, sinó que crea els

seus propis continguts a
peu de carrer, recorrent
sempre que siga possible al
periodisme en contacte
directe amb les persones
que protagonitzen les notí-
cies, especialment amb les
que més patixen la margi-
nació social i econòmica i
amb aquelles organitza-
cions que treballen amb i
per elles i ells.

En atenció a la realitat del
bilingüisme de la nostra
terra, respectarem la llen-
gua en què siguen escrits
originalment els textos.
Seran especialment benvin-
gudes la ironia, el to satí-
ric, el senti de l’humor i
aquelles mirades que s’a-
llunyen del dramatisme
gratuït.

El finançament del periò-
dic es fonamenta en les
aportacions econòmiques
que s’aconseguisquen de
contractes publicitaris amb
entitats interessades en els
objectius generals del pro-
jecte, en especial d’aquelles
amb un reconegut compro-
mís amb eixos fins. Al
mateix temps, excloem
com a font d’ingressos
publicitaris els procedents
d’entitats o empreses que
tinguen una vinculació
pública amb posicions con-
tràries als nostres compro-
misos socials. En este sentit
no acceptem imposicions o
compromisos per part dels
anunciants que s’immircis-
quen en la independència
informativa de la publica-
ció. EINES rebutja la fór-
mula del publireportatge,
distingint amb claredat, en
termes de disseny i tipo-
grafia, els continguts publi-
citaris i els anuncis.
Tampoc no es publicaran
anuncis que manifesten,
d’una manera o altra, con-
tinguts amb missatges
positius relacionats amb la
xenofòbia, el racisme,
sexisme, homofòbia, miso-
gínia, sectarisme ideològic,
violència, fonamentalisme
religiós o qualsevol altra
agressió contra els drets
fonamentals de les perso-
nes.
Esta és la nostra declaració
de principis. Vostés ens jut-
jaran.

einesINFORMACIó PER AL CANVI SOCIAL 

La comunicació, eina 
de participació i transformació 

EDITA: EINA CULTURAL
Coordinació de continguts:  Anna Gimeno (redaccio.eines@gmail.com)
Disseny i coodinacio editorial: Tomas Gorria (disssenyeines@gmail.com)
Consell de redacció: Paco Simón, Antonio Montiel, Sara Verdú, Pepa
Navarro, Anna Gimeno, Tomás Gorria.
Publicitat, coordinació comercial i distribució: 
Pepa Navarro Tel.: 618772339 (publieines@gmail.com)
Colaboradors redaccció: Áurea Ortiz (cine), Juan Vitoria (Música) Diego
Obiol (Internet), Domingo Mestre (Arts plàstiques), Ignasi Mora, Paco
Montañana, David Torres, Agustí Peiró (correcció de textos), Artesonado,
Vicent Soler.
Col.laboradors il.lustració: Xavi Selles, Gerard Miquel, Joan Verdú, Pep
Herrero (Odo), Artesonado. Pixel Punk.
Col.laboradors fotografia: Victor Gimeno, Edu León, Tonogayora, Betty
Udessen, Pablo Corell, Eduardo León
weblog: www.wordpress.eines.com - www.revistaeines.com
E mail: revistaeines@gmail.com
Impressió: INDUGRAF OFSSET. S. A. Tel.: 977296478
Dipòsit legal: T-495-07
Distribució: En instituciones públiques, locals sociales, associacions cul-
turals, AAVV, llocs d’oci, ONG’S... a l’àmbit de València i la seua zona
metropolitana.

Nota: Eines no s’identifica necessariament amb l’opinió dels seus
col.laboradors. 

creative
commonsCC

C O M M O N S  D E E D

Eines vol expressar un agaïment especial a
l’Associació Profesional d’Il.lustradors valen-

cians (www.apiv.com) , pel seu interés  i la
col.laboració desinteresada dels seus associats

amb este projecte.

portadas:Maquetación 1  19/6/07  00:57  Página 2


