
  
 
 
 

 

Nota de premsa 

 

En els últims quatre anys, "la Caixa" ha destinat més de 150.000 euros 

al desenvolupament d'aquest programa a Catalunya, Madrid i Sevilla 

 

"la Caixa" i el Col·legi de Periodistes renoven el 
seu compromís per potenciar 

la lectura de la premsa a les escoles 
 

 

• La iniciativa ha arribat ja a uns 5.000 estudiants de més d’un 

centenar d’escoles i instituts catalans. 

 

• Periodistes col·legiats, preferentment en situació d'atur, impartiran 

sessions en centres escolars de les quatre demarcacions catalanes 

amb l'objectiu de fomentar entre els alumnes l'esperit crític, 

l'interès per l'actualitat i la reflexió, contribuint així a crear nous 

lectors de premsa. 

 

• Amb una inversió de 18.000 euros, un total de 52 centres escolars 

participaran a Catalunya en aquesta quarta edició del programa. 

 

• El director executiu de "la Caixa" i director general adjunt de la 

Fundació "la Caixa", Jaume Giró, ha destacat que “la lectura de la 

premsa és, avui més que mai, una eina imprescindible per a 

conèixer i posicionar-se davant d'una realitat complexa i plena de 

matisos, i és per això que la nostra entitat renova el compromís 

amb fomentar entre la gent jove els valors del coneixement, la 

reflexió i la pluralitat que permeten acostar-se al saludable hàbit de 

llegir els diaris”. 

 

• El degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Josep Maria Martí, 

ha recordat que “aquesta iniciativa vol promoure i impulsar entre 

els més joves un consum crític i responsable dels mitjans de 

comunicació, donar a conèixer els valors i la feina de l’ofici del 

periodista, i els serveis socials i democràtics que aporten”. 

 

• Cada taller compta amb la participació mitjana de 50 alumnes. 

Durant el curs passat, els escolars van tenir l'oportunitat d'analitzar, 



entre d'altres temes, les diferents visions de la realitat que aporta la 

premsa, conèixer millor l’ofici dels periodistes, els seus valors i la 

funció socials dels mitjans de comunicació.  

 

Barcelona, 18 de desembre de 2012.- El degà del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, Josep Maria Martí, i el director executiu de "la Caixa" i director 

general adjunt de la Fundació "la Caixa", Jaume Giró, han renovat avui el seu 

compromís comú per fomentar la lectura de la premsa a les escoles de 

Catalunya, impulsat conjuntament des de 2009 per ambdues institucions. 

 

La iniciativa, que parteix del consens entre ambdues institucions sobre la 

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

ciutadans, s'ha dut a terme ja en 115 centres de secundària catalans, amb un 

total de 5.000 alumnes participants. 

 

En relació amb la renovació del programa, el director executiu de "la Caixa" i 

director general adjunt de la Fundació "la Caixa", Jaume Giró, ha afirmat que 

"la lectura de la premsa és, avui més que mai, una eina imprescindible per a 

conèixer i posicionar-se davant d'una realitat complexa i plena de matisos, i és 

per això que la nostra entitat renova el compromís amb fomentar entre la gent 

jove els valors del coneixement, la reflexió i la pluralitat que permeten acostar-

se al saludable hàbit de llegir els diaris".  

 

De la mateixa manera, Giró ha destacat la implicació de "la Caixa" amb el 

Periodisme, "un ofici en plena transformació que en l'actual conjuntura pateix 

una crisi de model, però no de l'ofici com a tal, donat que els ciutadans 

consumeixen més informació que mai".  

 

Per la seva banda, el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Josep 

Maria Martí, ha recordat que “aquesta iniciativa té com a finalitat promoure i 

impulsar entre els més joves un consum crític i responsable dels mitjans de 

comunicació, donar a conèixer els valors i la feina de l’ofici del periodista, i els 

serveis socials i democràtics que aporten”. 

 

En la nova edició del projecte a Catalunya, a la qual l'Obra Social "la Caixa" 

destinarà 18.000 euros, aquest arribarà a 52 escoles catalanes respectant una 

proporcionalitat entre el nombre de col·legiats i la població de cada demarcació. 

Així, en principi, a Barcelona participaran 28 centres, a Tarragona 7; a Lleida 6; 

a Girona 8; i 3 a les Terres de l'Ebre. 

 

Al llarg de les sessions, d'una hora i mitja de durada i que apleguen una 

cinquantena de participants cadascuna, diferents experts, amb una àmplia 

trajectòria professional en l'àmbit periodístic, transmeten la seva experiència i, a 



partir d'aquesta, la necessitat de mantenir-se informats a través de la premsa. 

Els periodistes recorren a diversos tipus de materials, com projeccions de 

diapositives, portades històriques de diaris i notícies recents. 

 

Valoració i extensió del projecte 

 

L'Obra Social "la Caixa" impulsa aquest programa des de fa tres anys a 

Catalunya, Madrid (amb l'Associació de la Premsa de Madrid) i Sevilla (amb 

l'Associació de la Premsa de Sevilla). La inversió acumulada en el 

desenvolupament del mateix és de 150.000 euros. 

Per a l'Obra Social "la Caixa" i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, l'objectiu 

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

el respecte al pluralisme informatiu i crear consciència del paper que 

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

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

valoració dels tallers per part dels alumnes, professors i periodistes 

participants és molt positiva. 

 

Per més informació: 

Departament de Comunicació de l'Obra Social "la Caixa" 

Jesús N. Arroyo 629.791.296 jnarroyo@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 


