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COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

20/01/16 AL RESCAT D'UN FOTÒGRAF    /    El Punt avui 6 1

20/01/16 MANEL ARMENGOL DESNONAMENT IRESCAT    /    La Vanguardia.cat 7 1

20/01/16 L'ARXIU DE MANEL ARMENGOL, SALVAT 'IN EXTREMIS'    /    Ara 8 1

20/01/16 EL FOTÓGRAFO MANEL ARMENGOL SALVA SU ARCHIVO PERO NO EVITA EL DESAHUCIO    /    Abc (Ed. Cataluña) 9 1

PERIODISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

19/01/16 'SIX BILLION DOLLAR BABY    /    Ara 11 1

19/01/16 CANAL SUR PERDERÁ 28 MILLONES EN 2016 TRAS RECIBIR 411 MILLONES EN TRES AÑOS    /    El Economista 12 1

19/01/16 LALIGA HAURÀ DE PERMETRE L'ACCÉS DE MEDIASET ALS ESTADIS    /    La Vanguardia.cat -Viure a Bcn 13 1

19/01/16 ANTENA 3 CONFON SANTI VILA AMB UN PERIODISTA FIGUERES. QUAN EXPLICAVA LA FORMACIÓ DEL NOU
GOVERN DE LA GENERALITAT, EL PROGRAMA ESPEJO PÚBLICO D'ANTENA 3 VA CONFONDRE EL FGUERENC
SANTI VILA AMB EL PER    /    Hora nova

14 1

19/01/16 PERIODISME PER FORA    /    Diari de Girona 15 1

19/01/16 DUQUESSA REPORTERA CATERINA ES PASSA AL MÓN DEL PERIODISME    /    El Periódico de Catalunya (Ed. Català) 16 1

20/01/16 CRUZADA CONTRA LOS MEDIOS "TRAIDORES A LA PATRIA"    /    El País 17 1

20/01/16 LA HBO DESEMBARCARÀ A ESPANYA    /    Ara 18 1

20/01/16 OTRO GIGANTE LLEGA A ESPAÑA: HBO    /    Abc 19 1

20/01/16 HBO PREPARA SU ESTRENO EN INTERNET EN ESPAÑA    /    El País 20 1

20/01/16 HBO DESAFIARÁ A NETFLIX Y TELEFÓNICA CON SU SERVICIO DE 'STREAMING' EN ESPAÑA    /    Cinco días 21 1

20/01/16 CUENTA ATRÁS PARA CONOCER A LOS FINALISTAS. Un comité de expertos reflexiona estos días sobre los proyectos
de la competición de ABC para el emprendimiento    /    Abc

22 1
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PERIODISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

20/01/16 HBO LLANÇARÀ A ESPANYA UN SERVEI DE TELE PER INTERNET    /    La Vanguardia.cat -Viure a Bcn 23 2

20/01/16 UN ESTUDIO ASEGURA QUE LAS 'TELECOS' CRECERÁN POR LA TV, EL VÍDEO Y LA 'NUBE'    /    El Economista 25 1

20/01/16 JAIME CASTELLANOS DEJA VOCENTO TRAS LA SALIDA DE URRUTIA    /    El Economista 26 1

20/01/16 EL LECTOR EXPOSA | SIN LENGUA DE SIGNOS EN TV3    /    La Vanguardia.cat 27 1

20/01/16 CARMENA CRITICA "EL PODER EN LA SOMBRA" DE LA PRENSA Y "EL DESATINO" DE LOS JUECES    /    El País
(Madrid)

28 1

20/01/16 HOLA, SEAN    /    El País 29 1

20/01/16 DESTITUIDO EL DIRECTOR DE ONDA MADRID POR UNAS DECLARACIONES    /    El País (Madrid) 30 1

20/01/16 '13TV' ESTRENA SU NUEVO CANAL EN PLENA SUBIDA DE AUDIENCIA    /    El Economista 31 1

20/01/16 DESTITUYEN AL DIRECTOR DE ONDA MADRID POR UNAS PALABRAS DE 2012    /    Abc 32 1

20/01/16 FRANCE PRESSE OBRIRÀ OFICINA PERMANENT A COREA DEL NORD    /    La Vanguardia.cat -Viure a Bcn 33 1

20/01/16 JP MORGAN RECORTA LA RECOMENDACIÓN A MEDIASET    /    Cinco días 34 1
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COL·LEGI DE PERIODISTES DE
CATALUNYA
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20/01/16El Punt avui
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 22.530 Ejemplares
Difusión: 14.360 Ejemplares

Página: 35
Sección: CULTURA    Valor: 6.967,00 €    Área (cm2): 726,3    Ocupación: 84,85 %    Documento: 1/1    Autor: Maria Palau BARCELONA    Núm. Lectores: 138000

C
ód: 99738360
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20/01/16La Vanguardia.cat
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 67.494 Ejemplares
Difusión: 57.891 Ejemplares

Página: 36
Sección: CULTURA    Valor: 21.769,00 €    Área (cm2): 724,5    Ocupación: 73,05 %    Documento: 1/1    Autor: TERESA SESÉ Barcelona    Núm. Lectores: 691000

C
ód: 99739752
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20/01/16Ara
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 24.740 Ejemplares
Difusión: 13.904 Ejemplares

Página: 35
Sección: CULTURA    Valor: 1.057,00 €    Área (cm2): 240,3    Ocupación: 23,75 %    Documento: 1/1    Autor: LAURA SERRA BARCELONA    Núm. Lectores: 113000

C
ód: 99738450
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20/01/16Abc (Ed. Cataluña)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 7.277 Ejemplares
Difusión: 3.307 Ejemplares

Página: 53
Sección: CULTURA    Valor: 878,00 €    Área (cm2): 150,7    Ocupación: 20,63 %    Documento: 1/1    Autor: ABC BARCELONA    Núm. Lectores: 13228

C
ód: 99739879
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PERIODISME I MITJANS DE
COMUNICACIÓ 
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19/01/16Ara
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 24.740 Ejemplares
Difusión: 13.904 Ejemplares

Página: 44
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 3.427,00 €    Área (cm2): 779,2    Ocupación: 77,01 %    Documento: 1/1    Autor: ÀLEX GUTIÉRREZ BARCELONA    Núm. Lectores: 115000

C
ód: 99713568
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19/01/16El Economista
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 22.922 Ejemplares
Difusión: 15.137 Ejemplares

Página: 10
Sección: E & F    Valor: 7.779,00 €    Área (cm2): 566,8    Ocupación: 56,17 %    Documento: 1/1    Autor: Javier Romera Madrid.    Núm. Lectores: 79000

C
ód: 99713521
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19/01/16La Vanguardia.cat -Viure a Bcn
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 67.494 Ejemplares
Difusión: 57.891 Ejemplares

Página: 11
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 12.556,00 €    Área (cm2): 417,9    Ocupación: 42,13 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 686000

C
ód: 99714351
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19/01/16Hora nova
Gerona

Prensa: Semanal (Martes)
Tirada: 3.042 Ejemplares
Difusión: 2.010 Ejemplares

Página: 2
Sección: OPINIÓN    Valor: 88,00 €    Área (cm2): 118,9    Ocupación: 12,42 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 8040

C
ód: 99730912
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19/01/16Diari de Girona
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 7.715 Ejemplares
Difusión: 5.578 Ejemplares

Página: 18
Sección: OPINIÓN    Valor: 317,00 €    Área (cm2): 103,1    Ocupación: 10,78 %    Documento: 1/1    Autor: Josep Lluís Micó    Núm. Lectores: 37000

C
ód: 99715440
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19/01/16El Periódico de Catalunya (Ed. Català)
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 43.208 Ejemplares
Difusión: 34.385 Ejemplares

Página: 51
Sección: OTROS    Valor: 1.707,00 €    Área (cm2): 76,7    Ocupación: 6,94 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 519000

C
ód: 99715276
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20/01/16El País
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 297.445 Ejemplares
Difusión: 238.559 Ejemplares

Página: 7
Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL    Valor: 36.003,00 €    Área (cm2): 699,8    Ocupación: 74,05 %    Documento: 1/1    Autor: ÍÑIGO DOMÍNGUEZ, Varsovia ENVIADO ESPECI    Núm. Lectores: 1425000

C
ód: 99739563
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20/01/16Ara
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 24.740 Ejemplares
Difusión: 13.904 Ejemplares

Página: 44
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 3.142,00 €    Área (cm2): 714,4    Ocupación: 70,61 %    Documento: 1/1    Autor: ÀLEX GUTIÉRREZ BARCELONA    Núm. Lectores: 113000

C
ód: 99738467
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20/01/16Abc
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 134.591 Ejemplares
Difusión: 93.325 Ejemplares

Página: 75
Sección: OTROS    Valor: 18.509,00 €    Área (cm2): 453,5    Ocupación: 57,31 %    Documento: 1/1    Autor: JAVIER ANSORENA    Núm. Lectores: 566000

C
ód: 99739396
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20/01/16El País
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 297.445 Ejemplares
Difusión: 238.559 Ejemplares

Página: 46
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 24.779,00 €    Área (cm2): 521,4    Ocupación: 50,96 %    Documento: 1/1    Autor: SANDRO POZZI, Nueva York HBO no está dis    Núm. Lectores: 1425000

C
ód: 99739546
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20/01/16Cinco días
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 34.928 Ejemplares
Difusión: 25.112 Ejemplares

Página: 12
Sección: EMPRESAS    Valor: 6.924,00 €    Área (cm2): 437,0    Ocupación: 48,94 %    Documento: 1/1    Autor: Marimar Jiménez Madrid    Núm. Lectores: 75000

C
ód: 99739711
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20/01/16Abc
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 134.591 Ejemplares
Difusión: 93.325 Ejemplares

Página: 46
Sección: OTROS    Valor: 11.794,00 €    Área (cm2): 289,9    Ocupación: 36,52 %    Documento: 1/1    Autor: L. PERALTA MADRID    Núm. Lectores: 566000

C
ód: 99739416
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20/01/16La Vanguardia.cat -Viure a Bcn
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 67.494 Ejemplares
Difusión: 57.891 Ejemplares

Página: 10
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 16.766,00 €    Área (cm2): 587,9    Ocupación: 56,26 %    Documento: 1/2    Autor: FRANCESC PUIG    Núm. Lectores: 691000

C
ód: 99739240
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20/01/16La Vanguardia.cat -Viure a Bcn
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 67.494 Ejemplares
Difusión: 57.891 Ejemplares

Página: 11
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 3.839,00 €    Área (cm2): 134,6    Ocupación: 12,88 %    Documento: 2/2    Autor: FRANCESC PUIG    Núm. Lectores: 691000

C
ód: 99739240
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20/01/16El Economista
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 22.922 Ejemplares
Difusión: 15.137 Ejemplares

Página: 18
Sección: E & F    Valor: 3.549,00 €    Área (cm2): 231,6    Ocupación: 25,63 %    Documento: 1/1    Autor: A. L. MADRID.    Núm. Lectores: 55000

C
ód: 99739149
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20/01/16El Economista
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 22.922 Ejemplares
Difusión: 15.137 Ejemplares

Página: 18
Sección: E & F    Valor: 2.609,00 €    Área (cm2): 170,2    Ocupación: 18,84 %    Documento: 1/1    Autor: Eva Díaz Madrid    Núm. Lectores: 55000

C
ód: 99739138
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20/01/16La Vanguardia.cat
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 67.494 Ejemplares
Difusión: 57.891 Ejemplares

Página: 25
Sección: OPINIÓN    Valor: 5.256,00 €    Área (cm2): 184,3    Ocupación: 17,64 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 691000

C
ód: 99739827
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20/01/16El País (Madrid)
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 74.575 Ejemplares
Difusión: 63.511 Ejemplares

Página: 4
Sección: MADRID    Valor: 5.046,00 €    Área (cm2): 125,8    Ocupación: 13,31 %    Documento: 1/1    Autor: EFE, Santiago de Chile    Núm. Lectores: 792000

C
ód: 99738435
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20/01/16El País
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 297.445 Ejemplares
Difusión: 238.559 Ejemplares

Página: 48
Sección: CONTRAPORTADA    Valor: 5.764,00 €    Área (cm2): 113,8    Ocupación: 11,85 %    Documento: 1/1    Autor: Leila Guerriero    Núm. Lectores: 1425000

C
ód: 99739569
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20/01/16El País (Madrid)
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 74.575 Ejemplares
Difusión: 63.511 Ejemplares

Página: 2
Sección: MADRID    Valor: 4.305,00 €    Área (cm2): 107,4    Ocupación: 11,36 %    Documento: 1/1    Autor: EL PAÍS, Madrid El director de Radio Tel    Núm. Lectores: 792000

C
ód: 99738431
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20/01/16El Economista
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 22.922 Ejemplares
Difusión: 15.137 Ejemplares

Página: 15
Sección: E & F    Valor: 1.452,00 €    Área (cm2): 105,8    Ocupación: 10,48 %    Documento: 1/1    Autor: E. Díaz MADRID.    Núm. Lectores: 55000

C
ód: 99739232
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20/01/16Abc
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 134.591 Ejemplares
Difusión: 93.325 Ejemplares

Página: 76
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 3.373,00 €    Área (cm2): 84,4    Ocupación: 10,45 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 566000

C
ód: 99739343
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20/01/16La Vanguardia.cat -Viure a Bcn
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 67.494 Ejemplares
Difusión: 57.891 Ejemplares

Página: 11
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 1.395,00 €    Área (cm2): 48,9    Ocupación: 4,68 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 691000

C
ód: 99739247
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20/01/16Cinco días
Madrid

Prensa: Diaria
Tirada: 34.928 Ejemplares
Difusión: 25.112 Ejemplares

Página: 17
Sección: MERCADOS (Bolsa)    Valor: 631,00 €    Área (cm2): 45,0    Ocupación: 4,46 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 75000

C
ód: 99739734
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Col.legi de Periodistes de Catalunya

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

19/01/16 Por una vez, al otro lado del reportaje    /    Algo que declarar 38 1

19/01/16 "Era incòmode que hi hagués periodistes informant sobre policies que pegaven"    /    Directa.cat 39 3

19/01/16 Desahucian al fotógrafo Manel Armengol pero la Generalitat salva su legado    /    La Vanguardia 42 1

19/01/16 Una jornada aborda com els mitjans informen sobre la violència masclista    /    Comunicació 21 43 1

20/01/16 Al rescat d'un fotògraf    /    El Punt Avui 44 2

20/01/16 La manifestació de l1 de febrer del 1976 és una icona de la Transició i dArmengol.    /    Ara Cat 46 1

Periodisme i MItjans de comunicació

Data Titular/Mitjà Pàg Docs.

19/01/16 Senceta el període davaluacions per al Segell InfoParticipa 2015    /    Comunicació Pública 48 1

19/01/16 El Govern reestructura Presidència separant comunicació i difusió    /    Comunicació 21 49 2

19/01/16 IX Encuentro de Periodismo de Investigación: Periodismo sin límites #Colombia    /    Periodismo Ciudadano 51 1

19/01/16 Notícies-anunci: un pas més enllà?    /    Media.cat  Observatori crític dels mitjans 52 1

19/01/16 EFE: Carlos Martos asume como número dos tras la jubilación de María Luisa Azpiazu    /    PRNoticias 53 1

19/01/16 El tuit fet notícia    /    Media.cat  Observatori crític dels mitjans 54 2

20/01/16 La perruquera de Puigdemont i el carro del súper    /    Media.cat  Observatori crític dels mitjans 56 1

20/01/16 El CAC justifica els editorials de Terribas    /    E-noticies 57 1
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Col.legi de Periodistes de
Catalunya
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Algo que declarar
http://algoquedeclarar.blogspot.com/2015/12/por-una-vez-al-otro-lado-del-reportaje.html

Dt, 19 de gen de 2016 19:32
Audiència:  - 

VPE:  - 

Tipologia: blogs

Ranking:

Pàgina: 1

Por una vez, al otro lado del reportaje

Dimarts, 19 de gener de 2016

Por una vez, y no sin cierta incomodidad, soy yo la entrevistada y aparezco al otro lado del reportaje. En este
caso, en un texto de Adrián Caballero en la revista Capçalera sobre la primera edición del programa Consolida't
que a lo largo de este año se ha impartido en el Col·legi de Periodistes de Catalunya.Es un programa que
asesora y forma a los autonómos, una tribu cada vez más numerosa en nuestro gremio. Una gran experiencia,
sin duda, y en la que he tenido el placer de participar, junto a otros 35 freelances. Mientras tanto, el col·legi
ya prepara nuevas ediciones del programa. Se puede acceder al reportaje en el siguiente Enlace.

38 / 57



Directa.cat
https://directa.cat/actualitat/era-incomode-que-hagues-periodistes-informant-sobre-policies-que-pegaven

Dt, 19 de gen de 2016 19:19
Audiència: 4.190

VPE: 12

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

"Era incòmode que hi hagués periodistes informant sobre policies que
pegaven"

Dimarts, 19 de gener de 2016

El fotoperiodista Raúl Capín s'enfronta a dos anys de presó acusat per la policia d'agredir a agents durant
dues manifestacions    Aquest dimarts 19 de gener s'inicia el judici oral contra Raúl Capín, fotoperiodista
madrileny, col·laborador de Diario Independiente Digital i Mundo Obrero , detingut al maig de 2013 i acusat
d'atemptat contra l'autoritat pels fets ocorreguts en dues manifestacions celebrades el 23 de febrer i del 25
d'abril d'aquell any. Aquell mateix dia també va ser detingut Adolfo Luján, un altre fotoperiodista acusat d'un
presumpte delicte de calúmnies contra la policia. Les penes a les quals Capín s'enfronta són de dos anys de
presó. Parlem amb ell sobre el seu judici, els fets dels quals l'acusen i la llibertat d'informació en l'Estat
espanyol.    Amb quin ànim t'enfrontes al judici oral d'aquest dimarts 19?   Una mica estrany, perquè se'm fa
estranya aquesta situació. Però, d'altra banda, tampoc em produeix molta por. Crec que el meu cas forma
part de tota aquesta espiral repressiva que ha culminat amb la Llei Mordassa, però que porta donant-se des
del 15-M, agreujada per la crisi. I crec que per a Delegació de Govern a Madrid era incòmode que hi hagués
periodistes informant sobre policies que pegaven a la gent que estava en un portal intentant parar un
desnonament, o gent que protestava perquè els havien estafat amb les preferents Han estat molts els conflictes.
Et detenen al maig de 2013 acusat d'atemptat contra l'autoritat pels fets del 23 de febrer en una manifestació
convocada per Marea Ciutadana, i per suposadament, organitzar a un grup de manifestants per agredir a uns
policies d'incògnit el 25 d'abril en la manifestació 'Assetja El Congrés'. Què va ser el que va ocórrer?   El que
va ocórrer el 25 d'abril és que hi havia un grup de xavals i, amb ells, un grup de senyors que rondaven els 40
anys amb la cara tapada. Aquests últims els deien als xavals va, anem a creuar cubs o anem a creuar aquests
bancs que aquells fills de puta ens han pegat en referència a la policia. Després ja, prop d'Embajadores,
quedava un grup petit de xavals i el grup de policies es va tirar damunt d'ells per detenir-los. Aquests van
començar a cridar i el grup més nombrós de xavals, que ja marxava, va tornar i van començar a forcejar amb
la policia. Al final, tots es van escapar. Nosaltres, el fotoperiodista Adolfo Luján i jo, publiquem les fotos de
quan aquests subjectes estaven encaputxats en la manifestació i després ja, sense aquesta braga que
portaven, quan van a detenir com a policies a aquests nois. I no crec que mostrar això els fes molta gràcia.
Hi ha hagut una etapa en la qual s'ha vist que la policia s'infiltrava en les manifestacions per crear incidents
i després dir que aquests actes són violents i que el 15-M era un grup violent i radical. Jo crec que el que hi
hagués gent fent visibles aquestes coses els va portar al fet que ens detinguessin a Adolfo i a mi. El motiu va
deure ser que aquells que fan streaming, que té blogs o que col·laboren en mitjans petits agafessin por.    I
respecte a l'acusació d'atemptat contra l'autoritat, en quins fets es basa?   Aquest és un incident que va passar
a Atocha. Hi havia una noia cridant i com dues o tres persones damunt d'ella. No van identificats ni en cap
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Directa.cat
https://directa.cat/actualitat/era-incomode-que-hagues-periodistes-informant-sobre-policies-que-pegaven

Dt, 19 de gen de 2016 19:19
Audiència: 4.190

VPE: 12

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 2

moment s'identifiquen com a policies. Un grup de fotògrafs ens dirigim cap allà. Jo vaig ser dels primers que
vaig arribar, però moments més tard tots els altres, càmeres de televisió, de vídeo, fotògrafs es van apropar
a veure el que passava. I en aquests moments és el típic, està tothom a cops de colze intentant treure la foto.
Quan els policies (insisteixo que mai es van identificar com a tals) van veure que estaven envoltats de premsa,
jo crec que es van espantar i van marxar. A mi m'acusen que s'escapés la noia perquè li hauria donat un cop
de genoll a un policia i també l'hauria agredit amb un pal. Ha de ser alguna cosa difícil estar fent fotos i alhora
amb una altra mà estar buscant un pal per pegar-los. Resulta una mica surrealista. En l'expedient que té
l'advocat en relació al judici que tinc, les fotos que apareixen com a prova. Són les que va fer Carlos Hidalgo
d' ABC . I les va fer en col·laboració amb la policia. Però en les fotos només se'm veu que estic allí amb una
càmera de fotos.   Creus que les detencions d'Adolfo Luján i la teva han tingut la intenció d'exemplificar o
servir d'advertiment per a aquells que informen sobre aquestes qüestions?   Jo crec que una mica sí. Ens va
tocar a nosaltres, però li podia haver passat a qualsevol altre. Moltes vegades hi ha hagut càrregues contra
gent de premsa. A un company de Pamplona li demanen fins a 6 anys de presó quan és a ell a qui li agredeix
la policia en una manifestació. La Delegació de Govern fa temps que vol treure's de sobre a periodistes que
els són molestos. Perquè ja tenen mitjans afins com és són ABC , La Razón , El Mundo o El País .    El cap
de policia em va arrencar el braçalet de periodista del col·legi català i se'n va anar amb ell, jo vaig sortir darrere
per reclamar-ho    Algun d'aquests mitjans, abans de la teva detenció, havien publicat informacions que
construïen una imatge de tu com a manifestant o com a radical d'esquerres, en lloc de com a periodista, en
manifestacions o escraches. Havies notat algun tipus de fixació o assetjament cap a tu en aquests actes?
M'havien pegat diverses vegades ja. I en l'escrache de la PAH al domicili de Jesús Posada, en aquells dies
President del Congrés, el 12 d'abril de 2013, jo portava un braçalet del Col·legi de Periodistes de Catalunya
perquè havia estat allà treballant. La policia va dir que era fals, però en el periòdic tenen les factures de quan
hem estat treballant allà. I quan vam demanar explicacions ens van dir que només serveix per a Catalunya,
que fora d'allí ells no es fan responsables. Això és cert. Però també és cert que el braçalet no és falsificat, és
donat pel Col·legi de Periodistes. Per això, quan el cap de policia em va arrencar el braçalet i se'n va anar
amb ell, jo vaig sortir darrere per reclamar-ho. Perquè si després m'obliguen a identificar-me, jo estic obligat
a fer-ho. I l'única cosa que vaig fer va ser demanar-li que em retornés el braçalet. En aquest moment un
fotògraf d' El Mundo va fer una foto que van retallar a l'hora de publicar-se i on no es veu el braçalet per cap
part.    La funció dels mèdia hauria de ser, a més d'informar, la de ser crítics amb el poder, explicar les coses
com són, agradi o no agradi    Com creus que es pot construir un procés contra tu amb les proves que es
presenten i amb una pena de dos anys de presó?   El cas és que es construeix. Jo m'imagino que encara que
ells sàpiguen que no arribarà molt lluny, la gent ja agafa por. Perquè haver de ser detingut i acudir a un judici
no és un àpat de bon gust. I més si et demanen dos anys de presó. Jo com no tinc antecedents, no arribaria
a entrar, però és alguna cosa que ja et limita el teu treball. Perquè penses que sense haver fet res ja em passa
això, si demà haig de cobrir una altra manifestació hauria de prendre tres vegades més de cura o tallar-me
perquè no em tornin a acusar d'una altra cosa i em busquin un plet gran.    Si finalment ets declarat innocent
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de les acusacions quina lectura es pot fer sobretot aquest procés?    El procés crec que ha de servir perquè
la societat vegi que un govern no pot muntar un Estat policial quan les coses no li són favorables. Quan està
fent unes polítiques que van contra la majoria de l'interès dels ciutadans i hi ha mitjans que informen d'això,
no poden treure's de la màniga una Llei Mordassa per impedir les manifestacions, les parades dels
desnonaments, els escraches Això són coses que tenen més que veure amb dictadures militars que amb
Estats de Dret constitucionals. La lectura que s'hauria de fer és, sobretot, per part dels mitjans de comunicació.
La seva funció hauria de ser, a més d'informar, la de ser crítics amb el poder, explicar les coses com són,
agradi o no agradi.    Existeix algun tipus d'unitat o organització entre els periodistes de mitjans alternatius o
freelance per conscienciar a l'opinió pública i recolzar-se 
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Desahucian al fotógrafo Manel Armengol pero la Generalitat salva su legado

Dimarts, 19 de gener de 2016

El referente fotoperiodista que retrató la Transición española se ve obligado a vivir en una cabaña donde no
tenían lugar su millón y medio de diapositivas Manel Armengol ha sido protagonista en las últimas horas
gracias a un artículo publicado en la plataforma digital del Col·legi de Periodistes y en el que se hacía referencia
a la dramática situación de uno de los fotoperiodistas más importantes que retrató la Transición española. El
profesional será desahuciado de su piso de Barcelona y, más allá de la triste realidad personal, la situación
se complicaba por la pérdida de un prestigioso y completo legado con más de un millón y medio de fotografías.
La información publicada por el colegio y el llamamiento desesperado de Armengol ha tenido su efecto ya
que en pocas horas el Archivo Nacional de Catalunya ha anunciado que asumirá la conservación y custodia
del fondo fotográfico de Armengol. De esta forma, a pesar de que el fotoperiodista tiene que abandonar su
piso donde ha vivido los últimos 20 años, tiene la consoladora noticia de que su obra no va a perderse y
pasará a formar parte temporalmente del citado archivo, que ya ha hecho los primeros informes con los
representantes legales del fotógrafo para encontrar una fórmula que permita su conservación, comunicación
y difusión. En total, son un millón y medio de fotografías y más de 500 libros de su biblioteca personal.  El
fotógrafo Manel Armengo en su piso del Eixample de Barcelona. (Ana Jiménez - LV) Nacido en Badalona en
1949, Armengol es un periodista de formación que complementaba los artículos con sus propias imágenes.
Con el paso del tiempo, cada vez eran más los compañeros o medios los que le pedían sus fotos, por lo que
el profesional fue pasando poco a poco de la fotografía a la escritura.   Una de sus imágenes más celebradas,
fue la instantánea que tomó en 1976 en el Passeig de Sant Joan cuando cubría una manifestación pacífica
organizada por la Asamblea de Catalunya y que fue reprimida violentamente por la policía. Las fotografías de
ese episodio, que fueron censuradas en España, fueron publicados en medios extranjeros prestigiosos como
The New York Times , Time , o Paris-Match. Con su preocupación profesional resuelta, Manel Armengol tiene
que hacer frente ahora a una dura realidad personal: un desahucio previsto para el próximo 25 de enero. El
fotoperiodista no tiene trabajo ni recursos económicos y, según publica el Colegio de Periodistas, se irá a vivir
a una cabaña que tiene en Tiana de 24 metros cuadrados.
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Una jornada aborda com els mitjans informen sobre la violència masclista

Dimarts, 19 de gener de 2016

Redacció | Actualitzat el 19/01/2016 a les 12:03h     El Consell de lAudiovisual, lInstitut Català de les Dones
i el Col·legi de Periodistes organitzen aquest divendres la jornada La violència masclista és notícia? , la qual
se celebrarà a la seu central del CPC d11 a 13 h.    La sessió inclou una taula rodona amb la participació de
Tona Gusi, vicepresidenta i coordinadora de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere a
Catalunya i sotsdirectora de La Independent; Pilar Medina, professora de Comunicació de la Universitat
Pompeu Fabra, i Beatriu Masià, cofundadora de lassociació Tamaia-Viure Sense Violència. A continuació hi
haurà un torn obert de preguntes i debat.      Escriure un comentari

43 / 57



El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/934162-al-rescat-dun-fotograf.html

Dc, 20 de gen de 2016 02:58
Audiència: 52.025

VPE: 275

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Al rescat d'un fotògraf

Dimecres, 20 de gener de 2016

El pròxim 25 de gener, Manel Armengol (Badalona, 1949), puntal del fotoperiodisme català, haurà de marxar
del seu pis de l'Eixample perquè ja no pot pagar el lloguer. Més enllà del drama que suposa quedar-se sense
llar, en el cas d'Armengol s'hi suma una altra càrrega: perd l'espai on guardava el seu arxiu, format per 150.000
negatius, el treball de tota una vida. Un llegat particular però impregnat d'imatges de molts moments viscuts
col·lectivament. Amb especial sentiment, els de la Transició.      Armengol, que se n'ha d'anar a viure a una
cabana, no sabia on desar el seu immens arxiu    Les xarxes socials, forces de pressió per canviar l'estat de
les coses, van bullir durant tot el matí d'ahir després que el periodista Jordi Rovira publiqués al diari Report.
cat del Col·legi de Periodistes un article en què denuncia la situació que està patint Armengol: I ara, on deixo
el meu arxiu? . La indignació era màxima, fins al punt que la reacció institucional va arribar al cap d'unes
hores. L'Arxiu Nacional va fer públic en un comunicat que assumirà la custòdia del fons. El centre té previst
incorporar aquest mateix divendres l'arxiu del veterà fotoperiodista, en qualitat de dipòsit provisional i preventiu.
L'ingrés es produeix davant la peremptòria situació en què es troba el fons, donades les circumstàncies
personals del fotògraf, que podrien comportar la dispersió dels documents, hi afegeix la nota. Armengol va
picar la porta de la institució fa prop de dos mesos per conèixer les possibilitats per a la preservació del seu
material. Fruit d'aquell primer contacte, els tècnics de l'arxiu han fet una primera valoració. En aquests moments,
s'està explorant quines fórmules són les més adequades per a la conservació, salvaguarda, comunicació i
difusió del fons, conclou el comunitat. De moment, fins que no es resolgui tot el procés, no percebrà cap
compensació econòmica. També ha arribat a un acord amb la galerista Ana Mas per desar les còpies en paper
a la seva galeria de l'Hospitalet de Llobregat.    Armengol anirà a viure ara a una petita cabana de fusta de
24 m² a Tiana. L'escarransida pensió de jubilat no dóna per a més. La crisi s'ha acarnissat amb la seva carrera
professional. Des del 2012 no rep cap encàrrec. Lluny queden els anys daurats en què va treballar per a les
publicacions més prestigioses, d'aquí i d'arreu. Lluny queda també l'accident que, els anys vuitanta, el va
apartar definitivament del fotoperiodisme, però que li va obrir un altre horitzó: la fotografia de paisatges. Aquests
últims anys ha exposat sovint el seu treball. L'any 2013, la Fundació Foto Colectania i el Departament de
Cultura li van organitzar una exposició itinerant per diverses localitats catalanes.    És un moment dur, però
n'he passat d'altres que, després, són canvis en positiu. D'aquesta no sabia com me'n sortiria, però la trucada
de l'Arxiu Nacional m'ha deixat tranquil. Estic molt content. No sabia què fer amb el meu arxiu i ara sé que
estarà millor que a casa meva, explicava ahir a aquest diari. Les raons per les quals ha arribat a aquest
panorama tan límit són múltiples. La crisi no és l'única. El fenomen digital, amb l'entrada a escena de masses
de fotògrafs, també ha determinat molt la seva deriva. I el desempar institucional i la manca d'una política de
gestió dels arxius dels grans fotògrafs del país també hi té alguna cosa a dir.    Et diria que és un problema
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de molta gent de la meva generació. Mira en Mariscal... Ens hem quedat penjats. Han estat a dalt de tot i ara
s'han fumut una senyora patacada. Armengol no es queixa. Es veu vivint tranquil a Tiana obro la porta i tinc
un paisatge meravellós davant meu que no tenia al carrer Pau Claris. I no pensa deixar pas la càmera. Això
sí, té la convicció que tanca definitivament una etapa. Aquest febrer farà 40 anys la seva fotografia més
coneguda i reconeguda, la que va fer el 1976 al passeig de Sant Joan d'una manifestació per les llibertats
que va acabar amb un ball de bastons policial. Imatge icònica que van publicar rotatius estrangers de gran
tirada. Em desprenc del meu arxiu en el moment en què es compleix aquest aniversari. Per mi això és un final
de cicle, i em fa feliç, conclou.
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La manifestació de l1 de febrer del 1976 és una icona de la Transició i
dArmengol.

Dimecres, 20 de gener de 2016

FOTOGRAFIA Actualitzada el 20/01/2016 00:00         FOTOGRAFIA         Les imatges dels grisos carregant
contra manifestants indefensos que demanaven llibertat, amnistia, Estatut dAutonomia en la Barcelona del
1976 van convertir en fotoperiodista Manel Armengol (Badalona, 1949). Les fotografies van fer la volta al món
gràcies a mitjans com el New York Times o Paris Match , perquè cap capçalera del país es va atrevir a publicar-
les. Fins ahir, aquells documents únics, que testimonien linici de la Transició fa 40 anys, estaven en perill
dextraviar-se junt amb tot larxiu del fotoperiodista.    Per motius econòmics, Armengol sha vist obligat a canviar
el pis de la dreta de lEixample on ha passat mitja vida per un espai molt més petit i, per tant, a buscar una
ubicació a les 150.000 fotos que hi conservava, totes en material analògic (negatius i diapositives). Fa dos
anys que va començar a rumiar quina institució es podria fer càrrec del material, però no sho plantejava duna
manera immediata. En haver de deixar el pis aquest gener, fa dos mesos va accelerar les converses amb
lArxiu Nacional de Catalunya, però sense obtenir cap resposta concreta. Les institucions són lentes, si no
tens una situació demergència i no surts als mitjans, deia ahir, en una pausa en el trasllat. Va ser un article
publicat a Report.cat, un portal del Col·legi de Periodistes, el que va despertar la solidaritat del sector i va
desencallar el cas: al cap de poques hores lArxiu Nacional de Catalunya anunciava que ingressaria aquesta
mateixa setmana el fons de Manel Armengol en qualitat de dipòsit provisional i preventiu pel seu valor
patrimonial i davant el risc de dispersió dels documents.    En un futur, Armengol, que sacaba de jubilar amb
una pensió molt petita dautònom, espera negociar amb ladministració una certa compensació econòmica per
les fotografies, que abasten quatre dècades i inclouen un ventall temàtic molt variat, des de la fotografia social
de la Transició fins a fotografia artística i darquitectura, passant per viatges als Estats Units i la Xina als 70.
No puc fer una donació perquè no tinc altre mitjà de vida -explicava-, però hi ha moltes fórmules i condicions.
El seu objectiu és que es conservin, es cataloguin i sexposin.          Més continguts de Cultura
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Senceta el període davaluacions per al Segell InfoParticipa 2015

Dimarts, 19 de gener de 2016

Escrit per | Actualitat | dimarts 19 gener 2016 7:06 pm       La plataforma InfoParticipa inicia una nova etapa
després dun procés de renovació tecnològica i de continguts, en el qual destaca la incorporació de nous
indicadors per adaptar-se als paràmetres de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, que ha entrat en vigor aquest 1 de gener. Després de la tercera onada davaluacions, que es va dur
a terme entre abril del 2014 i maig del 2015, arrenca un nou període dassessoraments i avaluacions que es
prolongarà fins el 29 de febrer del 2016.    Durant aquest temps, els ajuntaments hauran dintroduir les millores
pertinents en les seves pàgines web per tal dassolir els 52 indicadors establerts que els ajudaran a complir
amb les exigències de la llei. Les millors puntuacions podran obtenir algun guardó de la tercera edició del
Segell InfoParticipa 2015, que està previst lliurar al mes de març en el marc duna jornada sobre transparència.
Com a novetat, la nova plataforma permetrà avaluar, a més dels webs dels ajuntaments, els daltres
administracions com els Consells Comarcals, les Diputacions i/o les Comunitats Autònomes.    Transparència
i qualitat de la informació de les administracions locals    El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència
de la comunicació pública local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a
partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de
la UAB (LPCCP) als webs municipals que publiquen una informació que facilita que qualsevol ciutadana o
ciutadà tingui coneixement sobre qui són els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos
col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast. Es tracta duna marca de qualitat que doni
garanties de confiança i credibilitat a les ciutadanes i els ciutadans, i un incentiu pels responsables polítics i
tècnics.    Fins ara, a Catalunya shan celebrat 2 edicions corresponents als anys 2013 i 2014, i una a lAragó
corresponent a 2014.    A Catalunya, els resultats de la primera avaluació dels webs dels 947 ajuntaments
que va realitzar el LPCCP (dabril de 2012 a maig de 2013) van posar de manifest que la informació daquestes
pàgines era molt insuficient i deficient. Amb la segona onada davaluacions, a partir de maig de 2013, es va
poder constatar una millora. De fet, en aquesta segona onada la quantitat de webs que van aconseguir més
del 50% dindicadors positius es va més que doblar, passant de 64 a 129. També van baixar el nombre de
portals que tenien suspesos per sota del 25% dindicadors positius, tot passant de 649 a 564.    Comentaris
(0)   Encara no hi ha comentaris.    Subscripció RSS als comentaris de l'entrada.  TrackBack URI   Deixa un
comentari     Nom (necessari)    Adreça electrònica (no es farà pública) (necessari)    Website
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El Govern reestructura Presidència separant comunicació i difusió

Dimarts, 19 de gener de 2016

Redacció | Actualitzat el 19/01/2016 a les 19:46h     El Govern ha acordat en la seva primera reunió la
reestructuració de diversos departaments, entre els quals el de Presidència, encapçalat per la consellera i
portaveu Neus Munté.    Tal com havíem avançat , la que fins ara era la Secretaria de Comunicació ha quedat
dividida en dos. Per una banda, la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana, per a la qual sha nomenat Jordi
Vilajoana com a responsable, i la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.    De la
nova Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana en depenen la Direcció General dAtenció Ciutadana i la Direcció
General de Difusió (fins ara hi havia una única Direcció General dAtenció Ciutadana i Difusió, la qual penjava
de la Secretaria de Comunicació), i té com a organismes adscrits la Comissió Assessora sobre la Publicitat
Institucional i el Consell Editorial.    Les seves funcions són impulsar i coordinar fórmules de participació col·
laborativa amb lacció del Govern per part de la ciutadania; supervisar i coordinar la creació i aplicació dels
sistemes dinformació ciutadana basats en la interconnexió dels diferents departaments; supervisar i coordinar
lorganització dels serveis dinformació i comunicació corporativa de la Generalitat, i aprovar la publicitat
institucional i els criteris de la imatge institucional.    Per la seva part, la Secretaria de Comunicació del Govern
i Mitjans de Comunicació està integrada per la Direcció General de Comunicació i la Direcció General de
Mitjans de Comunicació, i té com a organisme adscrit la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.    Les
seves funcions són elaborar lestratègia comunicativa del Govern; definir els criteris i coordinar la política
informativa, també pel que fa a la divulgació de lacció de govern i la seva imatge a lexterior; coordinar la
comunicació del Govern i de les unitats corresponents dels departaments; vetllar per la transparència de les
accions del Govern en els mitjans de comunicació i canals dinformació institucional; planificar i impulsar les
activitats de foment en làmbit dels mitjans de comunicació, i coordinar les actuacions de comunicació del
gabinet de premsa del president i de lOficina de Comunicació del Departament de la Presidència i de la
portaveu del Govern.    A banda, el Consell de lAudiovisual de Catalunya i Intracatalònia SA es relacionen
amb el Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de
Comunicació.    Finalment, lEntitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya
continua com a organisme adscrit a Presidència a través de la Secretaria General del Govern.    També
assumeix les telecomunicacions    Una altra de les novetats de la reestructuració de Presidència, és lassumpció
les competències en matèria de telecomunicacions (fins ara a càrrec del Departament de Governació), amb
la incorporació de la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ,
que té les funcions de planificar, supervisar i coordinar les polítiques del sector de les TIC.    Daquesta nova
secretaria en depèn la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, que exerceix les
seves funcions sens perjudici de les competències que, en matèria de polítiques industrials relacionades amb
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làmbit de les TIC corresponen al Departament dEmpresa i Coneixement.    A més, queden adscrits a la nova
secretaria el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i el Centre de Seguretat de
la Informació de Catalunya (CESICAT).     Escriure un comentari
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IX Encuentro de Periodismo de Investigación: Periodismo sin límites
#Colombia

Dimarts, 19 de gener de 2016

Los próximos días 11 y 12 de marzo de 2016, tendrá lugar el IX Encuentro de Periodismo de Investigación ,
organizado por Consejo de Redacción , ( @ CdR_ ), una organización colombiana de periodistas que tiene
como misión promover el periodismo de investigación. En la novena edición de este encuentro se darán cita
periodistas de Colombia y el mundo, con una amplia trayectoria como investigadores dispuestos a compartir
sus experiencias, herramientas de trabajo y recomendaciones a tener en cuenta.   Experimenta en el 2016,
un periodismo sin límites. Participa del #EpiCdR  https://t.co/ymPKlycAqO  pic.twitter.com/B21BkNrqSi
Consejo de Redacción (@CdR_) enero 2, 2016   Por el momento no podemos acceder a la programación en
detalle de los invitados al evento este año pero desde su web nos adelantan algunos de los temas que se
abordarán en detalle:  Este año conocerás que el periodismo no tiene límites , los asistentes podrán enterarse
de cómo cubrir los temas coyunturales de la agenda periodistica en el país y el mundo, como el proceso de
paz y la transición al posconflicto, medio ambiente, migraciones y big data.   Puedes consultar los invitados
y las charlas mantenidas por los invitados de anteriores encuentros, entre los que nos encontramos , entre
otros, a la periodista y abogada argentina Laura Zommer , ( @lauzommer ), directora de Chequeado , ( @
Chequeado ), la primera iniciativa de fact-checking de Argentina y Latinoamérica, que apuesta por la
participación ciudadana, ofreciendonos una herramienta de verificación de las actuaciones de nuestros
políticos, de la que os hemos hablado en PC .  El evento cuenta con el apoyo, entre otros, de Plataforma de
Periodismo , ( @ PlataformadP ), y de la Open Society Foundations , ( @ OpenSociety ). Por el momento se
ha abierto el plazo para inscribirse en el evento . En el caso de inscribirte antes del 1 de febrero obtienes el
25% de descuento en el valor de tu inscripción, con un precio de 240.000 dólares, 187.500 para estudiantes
de pregrado.  El evento se realizará en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Auditorio Luis Carlos
Galán (Calle 40 N 6-23). Una vez termine el Encuentro iniciará el proceso de edición y publicación de las
Memorias del evento en la página de Consejo de Redacción .  Conoce la tarifa especial para grupos que
tenemos para ti. Asiste acompañado al #EpiCdR  https://t.co/PQTCLT29aN  pic.twitter.com/fbXGx0arHF
Consejo de Redacción (@CdR_) diciembre 21, 2015
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Notícies-anunci: un pas més enllà?

Dimarts, 19 de gener de 2016

La infiltració de la publicitat en el que hauria de ser informació periodística és cada cop més habitual i complexa
i les empreses cada vegada empren mecanismes més sofisticats per tractar de «colar» els seus missatges
publicitaris en lespai destinat a informació.  A vegades, però, no els cal escalfar-se massa el cap i mitjans en
aquest cas El Món- publiquen un anunci amb tota la informació que la companyia Vueling- necessita per
vendre els seus productes. El titular mateix ja està redactat en formar publicitari: «Vola de Barcelona a un
centenar de destinacions des de 20 euros» i el subtítol ja fa referència al nom de lempresa que llença loferta
per tal que ningú es despisti. Finalment, i després doferir tota la informació necessària per convèncer el
potencial client, la «notícia» ofereix un enllaç al web de lempresa per tal de poder comprar els bitllets directament
i còmoda. Cap avís de què es tracta dun «contingut patrocinat»  leufemisme que cada cop empren més diaris
digitals per enllaçar anuncis que estan maquetats i presentats com una notícia- pel que no pot saber-se si
Vueling ha pagat per aquesta publicitat o realment la direcció de El Món ha decidit que aquesta oferta de la
companyia aèria era tan rellevant com per a noticiar-ho.   Aquest potser és el més evident, però hi ha moltes
altres fórmules per aconseguir convertir contingut publicitari en «informatiu». Un mecanisme típic és lelaboració
destudis amb una base més o menys científica a vegades ni això, com en el cas del «Blue Monday»  per tal
de recomanar el consum de cert producte per motius, sobretot de salut o benestar. El problema és que és
més difícil publicitar empreses concretes i normalment beneficia tots els productors dun mateix gremi per
igual.  Una versió més complexa és convertir en notícia el fet mateix que molta gent comprarà aquest producte,
aconseguint, daquesta forma un «efecte crida» en què lavançament informatiu i la creació mateixa de
lesdeveniment acaben barrejant-se. Seria el cas de les rebaixes o el «black friday» .  Un altre és convertir
una novetat comercial en un fet noticiable per si mateix, la tècnica preferida dels sectors tecnològic i cultural,
que fins i tot compten amb seccions específiques per a fer-ho, encara que a vegades superi aquestes i
aconsegueixi arribar a portada.  Però en cas que tot això falli sempre queda lestil directe dEl Món, però en
aquest cas no hi ha dubte en com sha pagat lanunci-notícia, si lempresa publicitada és una de les principals
accionistes del diari, com és el cas de Telefónica i El País .
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EFE: Carlos Martos asume como número dos tras la jubilación de María Luisa
Azpiazu

Dimarts, 19 de gener de 2016

EFE ha comenzado el año sin Director de Información tras la prejubilación de María Luisa Aspiazu quien
desde el año 2002 era la encargada de coordinar la redacción de la agencia de noticias. Aspiazu ponía fin
así a una dilatada trayectoria en el medio público donde fue delegada en Washington y, posteriormente,
delegada general para Estados Unidos. Le sustituye de manera provisional y sin un nombramiento oficial,
Carlos Martos, hasta ahora responsable de fin de semana.    María Luisa Azpiazu estudió Periodismo en la
Universidad de Navarra, y entró a formar parte de Efe en Bilbao. Después trabajó en la delegación de Vitoria,
y en 1981 fue nombrada delegada en San Sebastián, donde permaneció hasta 1984. En ese año, ya como
jefa de sección, se trasladó a la redacción central y se integró en Política Nacional. En 1988 fue trasladada
a Washington donde fue, primero, corresponsal para América Latina y posteriormente subdelegada
(1996-2002).    Desde febrero de 2002 y hasta julio de 2011 fue delegada general en Estados Unidos y
vicepresidenta de Efe News Service. En estos años dirigió las coberturas informativas más importantes de
EEUU, desde el 11-S y las guerras de Irak y Afganistán hasta la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca,
la crisis financiera de EEUU o la muerte de Osama Bin Laden. En julio de 2011 regresó a Madrid como
subdirectora de la Unidad de Coordinación. En junio de 2012 fue nombrada subdirectora de Información y en
octubre Directora de Información, cargo que ha mantenido hasta su jubilación el 3 de enero pasado.   El nuevo
Director de Información de EFE segiuirá con su cargo los fines de semana   La Dirección de EFE ha informado
que su sustituto provisional será Carlos Martos hasta ahora coordinador de redacción de los fines de semana.
Martos mantendrá sus responsabilidades y ampliará su coordinación a los días laborables. EFE ha explicado
al Comité Intercentros que este nombramiento es profesional que además no implica asignar a Martos la
categoría de Director de Información - hasta que se designe un nueva directiva en EFE o se ratifique a la
actual. Una situación que sólo se resolverá tras el nombramiento de un nuevo Presidente de Gobierno por
las Cortes.    Respecto del nombramiento el Comité Intercentros ha señalado que "provoca inquietud entre
la representación de los trabajadores por la dificultad de compaginar la coordinación de la redacción a tiempo
completo y más en estos momentos de tanta actividad". Las dudas son lógicas ya que el cargo de jefe o
director de información es clave para entender el funcionamiento de EFE. Es el cargo más importante después
del Presidente José Antonio Vera y es el nexo entre los designios de la cúpula directiva y la realidad diaria de
la redacción. Es por ello que quien lo ostente debe ser un profesional de suma confianza de la Dirección, pero
a la vez cercano con el equipo.    Seguiremos Informando...
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El tuit fet notícia

Dimarts, 19 de gener de 2016

Aquesta època serà recordada per ser aquella on la gent troba parella per Tinder i la deixa per WhatsApp,
mentre cadascú es fa autopromoció per Facebook i exagera el currículum a LinkedIn. I és que és innegable
que trobar parella (i deixar-la) per Internet és més còmode, més fàcil i més barat. Igual que és més còmode,
més fàcil i més barat fer, de tuits, notícies.  Les bondats de la xarxa shan tornat costum en la nostra quotidianitat.
Com a consumidors ho tenim tot a labast. I ràpid, molt ràpid. Com a lectors, volem la informació i la volem
ara. I aquí, Twitter hi juga un paper primordial. Però Com ens afecta tot això als periodistes i a la qualitat de
la informació que oferim? Malauradament, tanta velocitat ens ha fet perdre el nord a tots. Especialment als
editors dels diaris digitals.  En aquests darrers anys, els tuits shan convertit en el recurs de supervivència
bàsic del periodisme de declaracions, una font inesgotable per a periodistes-guerrillers que, parapetats en la
seguretat de la trinxera ideològica del mitjà on treballen, troben qualsevol excusa en lerror o en la tergiversació
per sortir amb el ganivet entre les dents i trinxar a qui es proposin.  Twitter ha convertit a una part de lofici en
una discussió de pati de parvulari. Mentre que en aquells temps usàvem arguments tan demolidors com l«i
tu més», «li aniré a dir a la senyu » o limplacable «rebota, rebota i en el teu cul explota», aquestes reaccions
shan convertit en «nen, posa-ho com a titular principal» i «ja veuràs la de retuits que tindrem. Que es foti, per
bocamoll» a les redaccions. I, mira, si puja el número de followers , millor. A veure si daquí a unes setmanes
fiquem la poteta en alguna tertúlia dalguna tele i ens traiem un sobresou.  Tot ha embogit tant que un tuit
sense paraules , a base de caretes que riuen i ploren, ha aconseguit arribar a ser leix central de les informacions
esportives, omplint hores i hores de continguts radiotelevisius. Sha de dir que Gerard Piqué sha doctorat en
community management en cosa dun mes i escaig. Però si això podia ser considerat anècdota, resulta
revelador i corprenedor a parts iguals que un compendi de tuits pretèrits puguin elevar-se a categoria dargument
polític (si sen pot dir així) de la cap de loposició del Parlament enmig del ple dinvestidura dun president de la
Generalitat.  Qüestions ideològiques a banda, el recent investit Puigdemont va tocar el nucli del problema
quan va respondre als retrets tuitaires dArrimadas. Cito literalment:  «[Sra. Arrimadas], aixequi la mirada del
Twitter. Aixequem la mirada del Twitter tots. Perquè la república de les persones entén de persones, de fets
i de coneixement directe. Allò que sinterpreta, es reinterpreta o que, simplement, es liquida amb els 140
famosos caràcters, a vegades obre la porta a fer grans titulars, a fer alguna expressió afortunada però també
profundes injustícies».  El flamant president ho va resumir a la perfecció. Twitter és un lloc meravellós i, alhora,
és meravellosament pervers. Tot és tan concís i poc contextualitzat que el marge derror de qui actua com a
font és altíssim. I si a això li sumem la manca de reflexió a lhora descriure, el còctel és explosiu per a la víctima
i molt llaminer per al carronyaire.  És potser per això que ha arribat lhora de deixar destirar els tuits com un
xiclet per fer-ne una peça i, de pas, acabar amb els ganxos sensacionalistes per aconseguir quatre visites
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més. De debò, no paga la pena sacrificar la poca reputació que li queda a la professió per fer una mica de
rebombori i acontentar a qui els de dalt volen acontentar. Som molt més que això, malgrat que sesforcin en
evitar-ho.  Parafrasejant laxioma periodístic: que la realitat no ens espatlli un bon titular, (ni tampoc un bon
grapat de retuits).
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La perruquera de Puigdemont i el carro del súper

Dimecres, 20 de gener de 2016

Hem encetat una beta difícil de tancar, un filó del que ningú es resisteix a deixar de banda, a explorar, i fins i
tot, a anar-hi més enllà. Qui avui és diputat i president del grup parlamentari de la CUP Joan Garriga Nana
deia fa uns dies en una entrevista a Ràdio Terra que el que sha anomenat #pressingCUP passaria als manuals
de les facultats de periodisme. No sabem si tant, però possiblement passaria a ser exemple dexercici
professional epidèrmic, superficial, aquell que passa de puntetes sobre temes gruixuts sense aprofundir-hi,
fer créixer el tòpic i defensar linterès duna informació en virtut del propi relat editorial.  Aclarida la investidura
del 130è president de la Generalitat hem sabut que segons la perruquera del nou inquilí de Palau el seu
pentinat és dun estil bastant progre , on va fer el primer àpat com a president de la Generalitat i altres detalls
de dubtosa qualitat informativa.  Agafada la piulada com a declaració oficial o el post de Facebook a document
polític per a la reflexió, la utilització de les xarxes per part del periodisme bandeja una necessitat imperiosa
daprofundir més enllà de lanècdota. I fa perdre oportunitats per anar més enllà de la xafarderia i la futilitat.  I
així, el comentari a les xarxes socials sobre una entrevista al fiscal Pedro Horrach on shi veia un carro de la
compra de Mercadona carregat de capses, obliga a laudiència de Palma que es troba jutjant el cas Nóos a
desfer-se amb camions duna desena de carros que utilitzaven als jutjats per a traslladar els arxius i expedients.
Els funcionaris els han substituït per cadires de rodes. Quedar-se en préstec un carro de supermercat és lleig.
Però que un dels tres pilars de la nostra democràcia funcioni en cadira de rodes no em direu que no és una
bona metàfora. Hauríem de veure amb què va el periodisme.
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El CAC justifica els editorials de Terribas

Dimecres, 20 de gener de 2016

El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) assegura que la directora i presentadora del programa El Matí de
Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, sajusta als principis professionals fixats pel Llibre dEstil de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Daquesta manera, el Ple del CAC ha desestimat una queixa que va presentar
el PPC contra la secció La Portada.   Segons els populars, Terribas aprofita leditorial del programa per expressar
la seva opinió sobre esdeveniments dactualitat, contravenint els més elementals principis sobre veracitat,
objectivitat i respecte amb el pluralisme dun mitjà públic.   El CAC, però, indica que la plana web de Catalunya
Ràdio defineix aquesta secció com un espai dopinió de Mònica Terribas en el que repassa els temes dactualitat
informativa i avança alguns dels continguts. Lòrgan, després danalitzar els editorials d11 dies, conclou que
aquest espai té el format i contingut dels anomenats sumaris o portades radiofònics.   En aquest sentit, el Ple
del CAC assenyala que aquestes seccions, segons el Llibre dEstil de la CCMA, no poden contenir opinió però
sí que hi poden interpretar la realitat i fins i tot introduir-hi algun element valoratiu, sempre que es mantingui
la imparcialitat de la informació.   Lòrgan conclou que en la formulació de les valoracions professionals en la
mostra analitzada no saprecia que shagi produït cap vulneració dels principis i directrius que marca el Llibre
destil de la CCMA.   En tot cas, recorda la necessitat de que les valoracions que es puguin emetre en aquest
tipus despais shan dadequar, escrupolosament, als principis del Llibre destil de la CCMA i al compliment de
les missions de servei públic que corresponen a aquest organisme.   Per altra banda, el Ple del CAC també
ha desestimat una segona queixa del PPC sobre lactuació de Mònica Terribas en el debat electoral emès per
TV3 i Catalunya Ràdio el 20 de setembre. Segons el CAC, la conducció del debat es va ajustar a les previsions
del Manual dús del Llibre destil de la CCMA, sense que pugui apreciar-se una presa de partit per cap tesi o
opció política concreta.
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