
  
 
 
 

 

Nota de premsa 
 

 

L’entitat financera ha destinat 150.000 euros al desenvolupament  

d’aquest programa a Madrid, Catalunya i Sevilla 
 

”la Caixa” i l’Associació de la Premsa de Madrid 

promouen la lectura de la premsa a les escoles 
 

• 1.700 alumnes de 4t d’ESO de 25 centres educatius madrilenys 

participaran en la quarta edició del programa Aprenguem a 

entendre els mitjans de comunicació. 

 

• En el marc d’aquesta iniciativa, periodistes de l’Associació de 

la Premsa de Madrid impartiran sessions en diferents centres 

escolars amb l’objectiu de fomentar entre els alumnes l’esperit 

crític, l’interès per l’actualitat i la reflexió a partir dels mitjans 

de comunicació escrits i forjar els futurs lectors de la premsa. 

En cada taller participen 30 alumnes. 

 

• Jaume Giró, director executiu de ”la Caixa” i director general 

adjunt de la Fundació ”la Caixa”, ha destacat que “la premsa 

escrita és un instrument d’enorme valor pedagògic i, en plena 

globalització, saber discriminar la informació rellevant i fer-ho 

amb ull crític s’ha convertit en un repte per a tots. La lectura 

de la premsa constitueix una valuosa eina per aprendre a 

posicionar-nos davant d’una realitat complexa i en canvi 

permanent. Per això, considerem essencial apropar-la als 

joves”.  

 

• Per a Fernando González Urbaneja, president de l’Associació 

de la Premsa de Madrid, “aquest programa té dues direccions, 

d’una banda ens ajuda a raonar sobre la funció del periodisme 

i dels mitjans per explicar-lo a nois nets, amb un sentit crític 

incipient. Hi impliquem diverses desenes de companys i ens 

obliguem a preparar uns materials que difonem per contribuir 

al debat sobre el caràcter del periodisme”. 

 

Madrid, 23 de novembre de 2011. El president de l’Associació de la Premsa 

de Madrid, Fernando González Urbaneja, i el director executiu de ”la Caixa” i 



director general adjunt de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Giró, han signat avui 

l’acord de renovació per al desenvolupament de la quarta edició dels 

tallers de foment de lectura de la premsa a les escoles de Madrid, 

impulsats conjuntament des del 2009 per totes dues institucions sota el títol 

Aprenguem a entendre els mitjans de comunicació. 

 

Durant la presentació del programa, el director executiu de ”la Caixa” i director 

general adjunt de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Giró, ha afirmat que “la premsa 

escrita és un instrument d’enorme valor pedagògic i, en plena globalització, 

saber discriminar la informació rellevant i fer-ho amb ull crític s’ha convertit en 

un repte per a tots. La lectura de la premsa constitueix una valuosa eina per 

aprendre a posicionar-nos davant d’una realitat complexa i en canvi 

permanent. Per això, considerem essencial apropar-la als joves”.  

 

De la mateixa manera, ha destacat que “una societat no pot ser veritablement 

lliure i democràtica sense una premsa sòlida, plural i rendible. Davant l’allau 

indiscriminada d’informació, avui es fa més indispensable que mai la formació 

de futurs lectors de premsa”, perquè, segons ha explicat Giró, “el periodisme 

d’idees, el que remou la consciència crítica de ciutadans formats i intel·ligents, 

és un pilar essencial d’una societat oberta”.  

 

Respecte al paper de les xarxes socials, ha assenyalat que “avui són sens 

dubte un atractiu i poderós instrument de connexió entre persones per 

compartir informacions o coneixements, però no poden substituir l’indelegable 

paper de formació i de creació d’opinió dels mitjans de comunicació”.  

 

Per a Fernando González Urbaneja, president de l’Associació de la Premsa de 

Madrid, “aquest programa té dues direccions: d’una banda ens ajuda a raonar 

sobre la funció del periodisme i dels mitjans per explicar-lo a nois nets, amb un 

sentit crític incipient. Hi impliquem diverses desenes de companys i ens 

obliguem a preparar uns materials que difonem per contribuir al debat sobre el 

caràcter del periodisme”.  

 

En aquesta quarta edició, és previst que participin en el projecte més de 1.700 

alumnes de 4º d’ESO, pertanyents a 25 escoles i instituts de Madrid i d’altres 

municipis de la regió com Alcalá de Henares, Alcobendas, Móstoles i Alarcón, 

Pozuelo de Alarcón, Leganés, Valdemoro, entre d’altres. 

 

Durant les sessions, d’una hora i mitja de durada i amb una participació de 30 

alumnes a cadascuna d’elles, diferents experts amb una àmplia trajectòria 

professional en l’àmbit periodístic transmeten la seva experiència i, a partir 

d’aquesta, la necessitat de mantenir-nos informats a través de la premsa. Els 

periodistes recorren a diversos tipus de materials, per exemple projeccions de 

diapositives, portades històriques de diaris i noticies recents. 



 

En la nova edició, els alumnes participants realitzaran exercicis de caràcter 

elemental com la titulació de noticies, elaboració de peus de foto, reordenació 

dels paràgrafs de cròniques conforme al tradicional esquema de la piràmide 

invertida, entre d’altres. Cada alumne rebrà, a més, una col·lecció de portades 

de diaris amb noticies històriques. 

 

La iniciativa, que parteix del consens entre totes dues institucions sobre la 

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

ciutadans, es va dur a terme el curs passat a 20 centres d’educació secundària 

madrilenys i hi van participar un total de 1.300 alumnes.  

 

Els tallers van abordar fins a 20 temàtiques diferents que incloïen àmbits com 

el fotoperiodisme, l’experiència de reporters en conflictes armats, la crisi 

econòmica, la construcció de la Unió Europea, la teleporqueria o una reflexió 

sobre l’ètica periodística a través de la victòria de la selecció espanyola al 

Mundial de Sudàfrica.  

 

Valoració i extensió del projecte 

 

L’Obra Social ”la Caixa” impulsa aquest programa des de fa tres anys a Madrid, 

Catalunya (amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya) i Sevilla (amb 

l’Associació de la Premsa de Sevilla). La inversió acumulada per dur-lo a terme 

puja a 150.000 euros.  

 

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 pel pluralisme informatiu i crear consciència del paper que aquests 

mitjans exerceixen en una societat democràtica, lliure i plural. La iniciativa, a 

més a més, contribueix a formar els futurs lectors de la premsa del demà. La 

valoració dels tallers per part dels alumnes, els professors i els periodistes 

participants és molt positiva. 

 

 

Per a més informació: 

 

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

Juan A. García 608 21 30 95 jagarcia@fundacionlacaixa.es  

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


