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lleida, 4 de maig de 2015

 9-9.15h.  Recepció i acreditació.

 9.15h.  Inauguració del Simposi.
  Amb la participació de:
  Josep Martí, secretari de Comunicació 
  del Govern de la Generalitat de Catalunya.
  Miquel Padilla, vicepresident de la Diputació de Lleida.
  Àngel Ros, alcalde de Lleida.
  Joan Biscarri, vicerector de la Universitat 
  de Lleida (UdL).
  Rafa Gimena, president del CPC-Demarcació de Lleida.

 9.45h. “La veu dels professionals (I)”.
  Comunicacions i taula rodona.
  Presenta i modera:
  Carolina Gili, delegada a Lleida de la 
  Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

  “Llibertat de pensament, llibertat d’expressió, 
  llibertat de premsa: trinomi a debat”.
Rosario de Mateo, catedràtica de Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

  “Els silencis mediàtics”.
Elisenda Rovira, periodista, coordinadora de 
l’Anuari dels Silencis Mediàtics i membre de la Junta del 
Grup de Periodistes Ramon Barnils.

  “La situación actual de la libertad 
  de expresión en Galicia”.
Adriana Rodríguez, periodista i vicepresidenta de 
l’Asociación de la Prensa de La Coruña.

  “L’obligació dels poders públics de garantir el 
  Dret a la informació, al segle XXI”.
Francesc Ràfols, periodista i secretari d’Acció Interna del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC).

 10.45h. “La veu dels professionals (II)”.
  Comunicacions i taula rodona.
  Presenta i modera:
  Josep Ramon Ribé, director de Diari La Mañana.

  “Llibertat de premsa i compromís amb la ciutadania: 
  el llibre d’estil de la CCMA”.
Lluís Caelles, periodista i president del Consell Professional de TV3 
i redactor del llibre d’Estil de la CCMA.

  “Efectes de la precarietat laboral en la llibertat de 
  premsa: el cas dels freelances”.
Laura Fanals, periodista i membre de la Junta de Govern del CPC.

  “Els blocs electorals, una ingerència 
  en la llibertat de premsa”.
Carles Prats, periodista i coordinador del 
Grup de Mitjans Públics del CPC.

 11.45h.  Pausa cafè.

 12.15h.  “Visions internacionals”.
  Comunicacions i taula rodona.
  Presenta i modera:
  Joan Cal, director executiu de Grup Segre.

  “L’estat de la llibertat de premsa al món”, 
  informe 2015 de Reporters Sense Fronteres (RSF)
María Dolores Masana, periodista i presidenta 2003-2011 
de RSF-Secció Espanyola i membre de l’actual direcció.

  “Retre comptes per enfortir la llibertat de premsa. 
  Experiències europees”.
Marcel Mauri, professor d’Ètica del Periodisme de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF).

  “Carta Europea per la Llibertat de Premsa”.
Teresa Carreras, periodista i membre de la Junta Directiva de 
l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC).

  “Acción de la FEP frente al debilitamiento 
  de la televisión pública en Europa”.
Ricardo Gutiérrez, periodista i secretari general de la 
Federación Europea de Periodistas (FEP).

 14.15h.  Pausa dinar.

 16h.  “Regulació i límits”.
  Comunicacions i taula rodona.
  Presenta i modera:
  Laura Bergés, professora d’Ètica 
  Periodística de la UdL.

  “Periodisme ciutadà, llibertat de premsa 
  i dret a la informació”.
Anna Clua, professora de Teories de la Comunicació de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

  “Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
  deontologia i regulació”.
Salvador Alsius, vicepresident del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

  “Reflexions ètiques i deontològiques 
  al voltant de la Llibertat de Premsa”.
Roger Jiménez, president del 
Consell de la Informació de Catalunya (CIC).

  “Dret a la informació i drets de la personalitat: 
  resposta al conflicte jurídic”.
Marc Carrillo, catedràtic de Dret Constitucional de la UPF.

 18h.  Cloenda del Simposi.
  Lluís Foix, president de la càtedra de 
  Periodisme de la UdL
  Amb la participació de:
  Miquel Pueyo, director del Departament de 
  Filologia Catalana i Comunicació de la UdL.
  Jesús Riverola, vicepresident del 
  CPC-Demarcació de Lleida.

LLOC: Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera. 
Campus de Cappont. Universitat de Lleida.
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