
  
 

 

Nota de premsa 

 

L’entitat financera ja ha destinat prop de 200.000 euros al 

desenvolupament d’aquest programa a Madrid, Catalunya i Sevilla 
 

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

impulsen la lectura de premsa a les escoles  
 

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

participaran en el Programa Aprenguem a entendre els mitjans de 

comunicació.  

 

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

Premsa de Madrid impartiran dues 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 de forjar futurs lectors de premsa. 

Participen en cada sessió 30 alumnes. 

 

• El director general adjunt de CaixaBank i de l’Obra Social ”la 

Caixa”, Jaume Giró, ha destacat que “la col·laboració ratifica, una 

vegada més, el compromís de la nostra entitat amb la promoció del 

coneixement entre els escolars des dels valors de la reflexió, el 

diàleg i la confrontació tolerant de criteris que representen els 

mitjans de comunicació, clau en la salut democràtica de la nostra 

societat. En aquest sentit, la lectura de premsa constitueix avui més 

que mai una eina imprescindible de cara a conèixer i posicionar-se 

davant d’una realitat complexa i constantment canviant”. 

 

• Per a Carmen del Riego, presidenta de l’Associació de la Premsa de 

Madrid, “aquest programa, que ”la Caixa” i l’APM mantenen per 

cinquè any consecutiu, suposa apostar per educar nois que seran 

ciutadans lliures, capaços d’entendre el món en què viuen, ser 

crítics amb allò que els envolta i triar, amb coneixement de causa, 

quina mena de societat volen crear. En un moment com l’actual, en 

què el torrent d’informació que circula per la xarxa i que està a 

l’abast de tothom, inclosos els estudiants de secundària, és enorme 

i impossible de digerir, aprendre a llegir amb esperit crític, saber 

discernir entre la informació i la propaganda i, en definitiva, 



ensenyar a tenir un pensament propi, és la garantia del futur de la 

nostra societat, perquè permet als ciutadans de demà tenir les 

eines per decidir en quin món viuen”.  
 

Madrid, 7 de març de 2013. La presidenta de l’Associació de la Premsa de 

Madrid (APM), Carmen del Riego, i el director general adjunt de CaixaBank i 

director general adjunt de l’Obra Social ”la Caixa”, Jaume Giró, han signat avui 

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

tallers de foment de lectura de premsa a les escoles de Madrid que 

impulsen conjuntament, des de l’any 2009, ambdues institucions sota el títol 

Aprenguem a entendre els mitjans de comunicació. 

 

Durant l’acte, Jaume Giró va afirmar que “la col·laboració ratifica, una vegada 

més, el compromís de la nostra entitat amb la promoció del coneixement entre 

els escolars des dels valors de la reflexió, el diàleg i la confrontació tolerant de 

criteris que representen els mitjans de comunicació, clau en la salut 

democràtica de la nostra societat. En aquest sentit, la lectura de premsa 

constitueix avui més que mai una eina imprescindible de cara a conèixer i 

posicionar-se davant d’una realitat complexa i constantment canviant”. 

 

Per a Carmen del Riego “aquest programa, que ”la Caixa” i l’APM mantenen 

per cinquè any consecutiu, suposa apostar per educar nois que seran 

ciutadans lliures, capaços d’entendre el món en què viuen, ser crítics amb allò 

que els envolta i triar, amb coneixement de causa, quina mena de societat 

volen crear. En un moment com l’actual, en què el torrent d’informació que 

circula per la xarxa i que està a l’abast de tothom, inclosos els estudiants de 

secundària, és enorme i impossible de digerir, aprendre a llegir amb esperit 

crític, saber discernir entre la informació i la propaganda i, en definitiva, 

ensenyar a tenir un pensament propi, és la garantia del futur de la nostra 

societat, perquè permet als ciutadans de demà tenir les eines per decidir en 

quin món viuen”.  

En aquesta cinquena edició, s’ha previst que participin en el projecte més de 

1.800 alumnes de 4t d’ESO, pertanyents a 25 escoles i instituts de Madrid i 

d’altres municipis de la regió com ara Alcobendas, Alcorcón, Alcalá de 

Henares, Coslada, Fuenlabrada, Las Matas, Majadahonda, Móstoles, Pozuelo 

de Alarcón, Torrejón de Ardoz i Tres Cantos. 

Al llarg de les sessions, d’una hora i mitja de durada i amb una participació de 

30 alumnes en cada sessió, diferents experts amb una àmplia trajectòria 

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

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



periodistes recorren a diverses menes de materials, per exemple projeccions 

de diapositives, portades històriques de diaris i notícies recents. 

 

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

elemental com ara titular notícies, elaborar peus de foto i reordenar els 

paràgrafs de cròniques segons l’esquema tradicional de la piràmide invertida, 

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

amb notícies històriques. 

 

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

importància de conèixer l’actualitat per a la formació integral dels ciutadans, es 

va dur a terme el curs passat en 26 centres d’educació secundària madrilenys, 

amb un total de 1.800 alumnes participants.  

 

Valoració i extensió del projecte  

 

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

Catalunya (Col·legi de Periodistes de Catalunya) i Sevilla (Associació de la 

Premsa de Sevilla). La inversió acumulada per desenvolupar-lo puja a prop de 

200.000 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 al pluralisme informatiu i crear consciència del rol que exerceixen 

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

contribueix a formar els futurs lectors de la premsa de demà. La valoració dels 

tallers per part dels alumnes, professors i 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  

Sala de Premsa Multimedia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 


