
 
  
 
 
 
 

 

Nota de premsa 
 

 

 

 

Més de 800 estudiants madrilenys participen en 

els tallers de foment de lectura de la premsa a les 

escoles, impulsats per ”la Caixa” i l’Associació 

de la Premsa de Madrid  

 

 

• El «Projecte aprenguem a entendre els mitjans» s’ha dut a terme en 

12 escoles madrilenyes. El conveni de col·laboració entre l’Obra 

Social ”la Caixa” i l’Associació de la Premsa de Madrid ha fet 

possible que en la segona edició del programa més de 800 alumnes 

madrilenys hagin participat en els tallers de foment de la lectura de 

la premsa. 

 

• En el marc d’aquesta iniciativa, periodistes col·legiats de Madrid 

han fet classes en els diferents centres escolars amb la finalitat de 

fomentar entre els alumnes l’esperit crític, l’interès i la reflexió 

sobre l’actualitat a través de la lectura dels mitjans de comunicació. 

 

• El projecte s’ha dut a terme en grups de 30 alumnes. En aquesta 

segona ocasió, l’acollida dels alumnes has estat igual de 

satisfactòria. Entre els exercicis pràctics que s’han fet en els tallers, 

n’ha destacat l’anàlisi comparativa del tractament informatiu que 

diferents mitjans de comunicació ofereixen a un mateix tema, com 

ara l’arribada al poder de Barack Obama.  

 

• El programa també s’ha posat en marxa en escoles catalanes, a 

través del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i a Sevilla, per mitjà 

de l’Associació de la Premsa de Sevilla. 

 



Madrid, 16 de juny de 2010.- El president de l’Associació de la Premsa de 

Madrid (APM), Fernando González Urbaneja, i el director de Comunicació de 

l’Obra Social ”la Caixa”, Javier Zuloaga, han clausurat la segona edició dels 

tallers del projecte de foment de la lectura de la premsa a les escoles 

«Aprenguem a entendre els mitjans de comunicació».  

 

La iniciativa, que sorgeix del consens de totes dues institucions en la 

importància que el coneixement de l’actualitat té en la formació integral dels 

futurs universitaris, s’ha dut a terme en dotze escoles madrilenyes, on 

periodistes amb una àmplia experiència professional en l’àmbit periodístic han 

transmès la seva experiència personal i la necessitat d’estar informats a través 

de la premsa. En total, més 800 alumnes madrilenys han participat en aquest 

projecte.  

 

A l’acte de clausura, que ha tingut lloc al Col·legi Altaïr, també hi han assistit 

alumnes que han participat en els tallers, com també els seus professors i els 

periodistes que han coordinat els tallers i que han destacat l’elevat nivell 

d’implicació dels alumnes en la iniciativa.  

 

Per la seva banda, els periodistes han fet servir diversos tipus de materials, 

com ara projecció de diferents diapositives, amb portades històriques de diaris i 

també amb notícies més recents. Els alumnes han comparat el tractament 

informatiu que dos mitjans de comunicació fan d’una mateixa notícia, com ara 

l’arribada de Barack Obama a la Casa Blanca.  

 

Per a l’Obra Social ”la Caixa” i l’Associació de la Premsa de Madrid, l’objectiu 

és el mateix: fomentar el coneixement dels mitjans de comunicació, promoure 

el respecte al pluralisme informatiu i crear consciència del paper que els mitjans 

de comunicació exerceixen en una societat democràtica, lliure i plural. 

 

Valoració i extensió del programa 

 

Aquesta iniciativa, prevista inicialment per a Madrid i Catalunya, també s’ha 

posat en marxa a Andalusia en col·laboració amb l’Associació de la Premsa de 

Sevilla, on deu centres escolars participen durant aquest curs en una fase pilot.  

 

La proposta s’uneix al compromís de la Fundació ”la Caixa” amb els mitjans de 

comunicació i amb les noves tecnologies. L’entitat compta amb un format 

innovador de sala de premsa multimèdia, concebuda amb l’objectiu de posar a 

la disposició dels mitjans, en un format multimèdia i amb un enfocament 

periodístic atractiu, els continguts que generen tots els seus programes. 

 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 



Jesús N. Arroyo 629 791 296 jnarroyo@fundaciolacaixa.es  

Sònia Oquendo 676 063 617 soquendo@fundaciolacaixa.es  

Juan Antonio García 608 213 095 jagarcia@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


