
FINESTRA D’OPORTUNITAT

La nova etapa de Finestra d’Oportunitat

Ciceró va afirmar que El do més noble i excel·lent que el cel ha concedit a l'home és la raó, i  

entre tots els enemics amb els qui la raó ha de lluitar,  el plaer és el més important. Per a 

nosaltres Finestra d’Oportunitat és tant una professió racional, empírica, objectiva, com un 

gran plaer basat en la confiança i l’aprenentatge.

Han passat dos anys des del  primer article publicat a Finestra d’Oportunitat. Allò que va 

començar a la tardor de 2011 com una aventura s’ha convertit en un projecte amb cara i ulls. 

Vam començar amb una web molt  simple, un blog més dins de l’oceà virtual.  El  blog va 

convertir-se  en  lloc  web,  amb seccions  i  nous  col·laboradors.  Més  tard,  i  per  a  tenir  la  

possibilitat de seguir creixent, Finestra d’Oportunitat va decidir convertir-se en associació; en 

una  organització  sense  ànim  de  lucre  que  li  garanteix  poder  organitzar  tota  mena 

d’esdeveniments  més  enllà  de  la  publicació  d’articles,  com  debats  o  conferències  sobre 

temes  d’actualitat.  Compromesos  tant  amb el  projecte  com amb  un dels  seus  pilars,  la 

innovació, us presentem el nou pas que Finestra d’Oportunitat ha endegat: una nova imatge 

corporativa, una nova cara, més fresca i dinàmica, obra de la dissenyadora gràfica  Marina 

Bertran,  que simbolitza el  nostre  anhel de  convertir  Finestra d’Oportunitat  en un portal 

indispensable per a la informació i l’anàlisi política feta des de Catalunya. 

Tot projecte és un repte, una peripècia, un viatge d’aprenentatge, ensenyança i experiències 

inoblidables. Gràcies a les finestres de mil paisatges que ens regalen les xarxes socials, des de  

Facebook fins  a  LinkedIn  o Google  Plus  passant  per  Twitter,  “FinesOp” ha  sabut  estar  a 

l’alçada,  oferint  articles  des  de  diferents  punts  de  vista  i  des  de  tots  els  continents  del  

planeta, la majoria d’ells escrits en llengua catalana. D’ara endavant cada secció presentarà el  

seu responsable corresponent i hem canviat la imatge corporativa de tot el web, que el dota 

de moltes més eines per aconseguir aquest anhel. Estem orgullosos, a més, de poder oferir 

anàlisis produïdes per persones de diferent procedència, fent de la diversitat un dels nostres 

valors més rellevants.



Evidentment  no  volem oblidar  tots  aquells  que  heu  anat  formant  part  de  la  família  de 

Finestra d’Oportunitat, fent que el nostre projecte tingui sentit. Part de tota aquesta evolució 

i canvi és gràcies a la confiança que ens heu mostrat.

Finalment hem de destacar l’excepcional moment que està vivint la nació catalana.  L’any 

2014 era important molt abans de néixer: és l’any que celebrem el Tricentenari de la Caiguda 

de Barcelona i la pèrdua de les llibertats i Constitucions de la nostra nació. Com hem fet des 

de l’inici, seguirem informant i analitzant aquests temps extraordinaris amb rigor i respecte,  

tenint  en  compte  opinions  favorables  i  contràries  tant  en  aquest  assumpte  de  candent 

actualitat com en moltes altres temàtiques. No hem d’oblidar mai que, com va afirmar el 

filòsof alemany Immanuel Kant, la objectivitat és la suma de les subjectivitats.
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