
Manresa, 13 de juny de 2014

MANEL FONTDEVILA REFLEXIONA AL 
COL·LEGI DE PERIODISTES SOBRE LA 
LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

EL NINOTAIRE MANRESÀ PARLA DE LA SEVA EXPERIÈNCIA I 
LA MARXA DE LA REVISTA ‘EL JUEVES’, EN LA VÍGILIA DE LA 
CORONACIÓ DE FELIP VI.

El passat dijous 5 de juny va ser un dia complicat per al dibuixant 
manresà Manel Fontdevila (Manresa, 1965), després de 20 anys deixava 
‘El Jueves’. Una altra vegada, una portada sobre la monarquia... En 
aquesta ocasió, però, va dir prou i va plegar. No era el jutge qui havia 
retirat la revista com al 2007, l’empresa editora, RBA, segons van 
explicar els dibuixants, va fer canviar la portada a última hora. La revista 
va sortir un dia més tard, i el Rei Joan Carles I ja no cedia al fill una 
pudorosa corona. De l'acudit del Manel, ni rastre. 

Fondevila no va plegar sol. El va acompanyar  Albert Fonteys, el seu 
company a la secció ‘Para ti que eres joven’ i director de la revista. I al 
seu darrere, set dibuixants i col·laboradors més. Els uns defensen que és 
un acte de censura, els altres, ho neguen.

Un dia abans de la culminació del relleu a la corona, origen del conflicte, 
Manel Fontdevila passarà per la seu de la Demarcació de la Catalunya 
Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya per recordar aquelles 
hores conflictives, però, sobretot per reflexionar sobre la salut de la 
llibertat d’expressió al nostre país.

La trobada, amb el títol ‘Manel i les reials conviccions’, es farà el 
dimecres 18 de juny a 2/4 de 9 del vespre, a les instal·lacions de la 
Demarcació a Manresa (plana de l’Om, 6, 1er). Els assistents podran 
preguntar, analitzar i, és clar, somriure amb el Manel. 

NOTA DE
PREMSA



XERRADA

‘Manel i les reials conviccions’, amb Manel Fontdevila, ninotaire.

DIA I HORA: dimecres, 18 de juny, 20.30h.

LLOC: Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes
de Catalunya, plana de l’Om, 6, 1er, Manresa. 


