
                                                Lleida, 4-5 maig

                   #LlibertatPremsa 

 
 

‘LLIBERTAT DE PREMSA I SOCIETAT CIVIL’ 
 

 

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera (C/ Jaume II, 67) 

 

4 de maig   

- 16-18h: Tallers o workshops.  
 

Temes oblidats: parlar del que ningú parla 

Modera: Xavier Ramon, Universitat Pompeu Fabra 

� Teresa Renedo Jabares (UOC), Josep Ma Planes, persecució i assassinat d’un periodista 

� Eva Gascón: (UJI) Com visibilitzar els col·lectius sense veu als mitjans de comunicació? Proposta 
acadèmica per a començar a fer-ho a les aules del Grau en Periodisme. El cas de l'esport paralímpic 
als mitjans de comunicació 

� Santi Yuste, Laura Solves, Almudena Martínez (UdL) La pobresa energètica a la premsa escrita.  

� Maria Figueras i Gal·la Argelaga (UPF) Condicionaments externs a la pràctica periodística: de les 
pressions professionals a l’experiència com a redactors de Cetrencada.  

� Judit Castells (UdL): El tractament de la pobresa a la premsa.  
 

A més, participaran estudiants que estan treballant els temes següents: 

� Sara Munsó, Arantxa Ibarz, Anna Martí, Tamara Dacal (UdL). Les filtracions i la llibertat de premsa. Parlar del que algú no vol que parlem o 
del que algú té interès que es parli? 

� Catalina Bover, Adriana Bacardit, Anna Simó, Núria Vendrell (UdL) Média.cat i project censored: anàlisi de del models d’observatori 
� Alexandra Fos, Marc Dorés, Alba Cases (UdL) Les pressions externes sobre els periodistes. 

 

 
 

 



Llibertat de premsa i societat civil 

Modera: Anna Clua, Universitat Oberta de Catalunya 

� Francesc Martínez Sanchis (Professor de la UV). Les traves a la llibertat d'informació: les pressions 
sobre els periodistes valencians des de la societat civil. 

� Ruth Ruiz Orenga i Alicia Juan Prats (UV) Credibilitat i rigor informatiu. La percepció del treball dels 
periodistes des la societat civil: el cas de València. 

� Amparo López, Pepe Cervera (UJI) L'opinió de la professió sobre el cas Casandra. Debat obert 
sobre la llibertat d'expressió a Twitter.  

� Oleksander Ladyzhenskyy, Marc Morera, Adrià Gràcia (UdL) Els mitjans de comunicació en la 
construcció d’estafes públiques. 

A més, participaran estudiants que estan treballant els temes següents: 

� Lluis Bravo, Noèlia Burgos, Laura Grau, Clàudia Niubó (UdL). El ciberassetjament als periodistes. 

� Maimuna Fall, David Salas, Andrea law (UdL). Les ONG’s als mitjans de comunicació. 

� Gerard Díaz, Sergi Guiu, Melisa Tomey (UdL) Xarxes socials i informació sobre atemptats. La relació entre periodistes i societat civil a les 
xarxes. 

� Lara Busquet, Judith Fierro, Anna Salom (UdL) Intrusisme professional. Cal ser periodista per fer periodisme? 

 

 

Llibertat de premsa: iniciatives i reflexions 

Modera: Aida Martori, Universitat Autònoma de Barcelona 

� Dardo Gómez (SPC) La informació com a bé públic. No pertany ni als poders públics ni als mitjans de 
comunicació. Legislacions i sentències que així ho estableixen. 

� Ramon Espuny (SPC) Cal blindar els drets i deures dels professionals de la informació per garantir el 
dret de la ciutadania a la informació? Cal una llei que obligui els mitjans de comunicació a dotar-se 
d'Estatuts de Redacció? 

� Carles Hernàndez (UAB) La independència de la CCMA, com la independència dels mitjans afecta la 
llibertat de premsa 

� Marc Blasco Duatis (UOC) Democràcia mediatitzada: Opinar sobre política en el pseudoentorn de 
la postveritat. 

� Albert Grivé (UAB). Informar també en català. La creació de versions en llengua catalana de tres 
diaris generalistes digitals d'àmbit estatal en la Catalunya del Procés. 

 

A més, participaran estudiants que estan treballant els temes següents: 

� Àlex Vinyals i Jordi Delgado (UdL): La contrapropaganda a Donald Trump als mitjans de comunicació espanyols 

 

18-19.30h: Sessió inaugural. Benvinguda per part de les autoritats. 

 
� Roger Jiménez (Consell de la Informació de Catalunya): El públic i els mitjans de 

comunicació: vint anys de queixes. 

 

 

 

 

 



5 de maig 

10-11.30h. Les mancances de l’exercici de la llibertat de premsa des de la perspectiva de la 
societat civil.  

Modera: Joan Cal, director executiu diari Segre 

 

� Josep Lluís Gómez Mompart (Universitat de València). La qualitat periodística 
qüestionada per ciutadans, professionals i investigadors. 

� Neus Ràfols (Responsable de premsa de la CONFAVC). La relació de les 
associacions de veïns amb la premsa, límits a l’accés a l’esfera pública. 

� Tania Martín (departament jurídic de FACUA Catalunya): Mitjans de Comunicació i 
interessos dels consumidors, realitat i mancances. 

� Alícia Oliver (periodista i membre de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya): Com fer més efectiva l’acció de comunicació de les ONG’s 

 

11.30-12h: Coffee break 

 

12-13.30h: Les coaccions a la llibertat de premsa des de la societat civil:  

 
Modera: Josep Ramon Ribé, director La Mañana 

 

� Zuliana Lainez, Federació Internacional de Periodistes: El ciberassetjament a les 
dones periodistes, una nova amenaça a la llibertat d’expressió. 

 
� Laura Saula, periodista i autora de l’article ‘Al punt de mira’ sobre Coaccions a la 

llibertat de premsa en les accions o mobilitzacions de protesta social.  

� José Orihuel, redactor en cap d’Expansión a Catalunya: Coaccions en el periodisme 
econòmic. 

�  

14-16:30h: Dinar de ponents i estudiants 

 

16:30-17.30h: La difícil convivència entre el periodisme clàssic i el periodisme corporatiu, el cas 
del futbol. Modera Ramon Besa, redactor en cap d’ El País a Catalunya.  

 

- Miguel Rico (director de El Mundo Deportivo). 

- Xavi Martín (ex director de comunicació del Barça). 

17.30h-18 h. Conclusions del Simposi: presentació de les conclusions dels tallers i de les 
sessions plenàries. Propostes d’actuació. 

 
18 – 18:45 h. Conferència de Cloenda. Presenta: Marc Vidal, periodista i membre de la Junta 
de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

� Dogan Tiliç (periodista corresponsal d’EFE a Turquia i columnista al diari BirGüni i VII 
Premi Internacional de Llibertat  de Premsa de la Universidad de Málaga): Les 
pressions sobre els periodistes a Turquia. 

18:45h Cloenda per part de les autoritats.  


