
 
 
 
 
 
       

Nota de premsa 
 
 
 

La Fundació ”la Caixa”, l’Associació de la 
Premsa de Madrid i el Col·legi de Periodistes 

de Catalunya s’uneixen per fomentar la 
lectura de la premsa a les escoles  

 
 

• Periodistes col·legiats de Madrid i Catalunya impartiran classes en 
centres escolars de les dues comunitats, amb l’objectiu 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. 

 
• L’acord té una primera fase, de caràcter experimental, que es 

desenvoluparà durant el primer semestre de 2009. Al final d’aquest 
període, els dos organismes col·legials i la Fundació ”la Caixa” 
faran una valoració dels resultats i n’articularan l’extensió de 
l’aplicació a la resta de les comunitats autònomes espanyoles. 

 
• El projecte de l’Associació de la Premsa de Madrid, “Aprenguem a 

entendre els mitjans de comunicació”, s’adreça a alumnes de 3r i 4t 
d’ESO i es desenvoluparà inicialment en 6 centres escolars, en els 
quals es duran a terme sessions de treball dinamitzades per un 
periodista de l’APM. 

 
• El Col·legi de Periodistes de Catalunya, a través de “La Premsa a 

les escoles”, traslladarà a vint escoles la fórmula de la roda de 
premsa per fer interactuar alumnes de batxillerat i un periodista al 
voltant de l’actualitat. 

 
• Isidre Fainé, president de la Fundació ”la Caixa”; Fernando 

González Urbaneja, president de l’Associació de la Premsa de 
Madrid, i Josep Carles Rius, degà del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, signen l’acord a Madrid. 



Madrid, 27 de novembre de 2008. El president de ”la Caixa” i de la Fundació 
”la Caixa”, Isidre Fainé; el president de l’Associació de la Premsa de Madrid 
(APM), Fernando González Urbaneja, i el degà del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya (CPC), Josep Carles Rius, han signat avui a Madrid els acords per 
impulsar conjuntament un programa adreçat al foment de la lectura de premsa 
en els cursos superiors de les escoles de Madrid i Catalunya. 
 
La iniciativa parteix del consens de les tres institucions en la importància que té 
el coneixement de l’actualitat en la formació integral dels futurs universitaris. “Hi 
ha una gran contradicció entre el procés de globalització que ha protagonitzat el 
món l’últim decenni i el creixement molt menor de la lectura de diaris a 
Espanya”, ha declarat Fernando González Urbaneja, president de l’APM, 
després de signar l’acord amb la  Fundació ”la Caixa”. 
 
“Hem d’anar a les escoles. Els periodistes ens podem implicar molt més a 
fomentar aquesta cultura més gran que s’obté quan se sap què està passant al 
nostre voltant. Per això no hem dubtat a acudir a l’oferta que ens ha fet ”la 
Caixa” per fer possible l’experiència i estendre-la durant el curs vinent”, ha dit 
Josep Carles Rius, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 
 
Per a Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, “la lectura 
de diaris i el coneixement dels grans reptes socials i econòmics, dels avenços 
científics i del dia a dia dels entorns més propers i llunyans només pot redundar 
en el creixement de les persones. Hem d’apropar l’actualitat als ciutadans”. 
 
Primera fase experimental 
 
Fainé, González Urbaneja i Rius han signat avui el primer acord, que farà de 
base per a la fase experimental d’apropament de la premsa a les escoles i els 
col·legis. Aquesta primera fase es desenvoluparà durant el primer semestre de 
2009. Cada una de les dues institucions col·legials impulsarà un projecte propi, 
en coordinació i amb el suport de la Fundació ”la Caixa”. 
 
D’aquesta manera, l’Associació de la Premsa de Madrid, a través del projecte  
“Aprenguem a entendre els mitjans de comunicació”, s’adreçarà als 
alumnes de 3r i 4t d’ESO en sis centres escolars. En cada centre durà a terme 
dues sessions de treball. Un periodista professional designat per l’APM actuarà 
com a dinamitzador dels grups amb tres objectius: fomentar el coneixement 
dels mitjans de comunicació, promoure el respecte al pluralisme informatiu i 
crear consciència sobre la necessitat d’estar informats. 
 
González Urbaneja pensa que “és important que els ciutadans del futur 
entenguin que els mitjans de comunicació són el mirall de la realitat social” i 
està convençut que un coneixement més gran dels mitjans i la distinció clara de 
què és bon periodisme, “beneficiarà finalment el conjunt de la nostra professió. 
D’aquesta manera, qui compra diaris, escolta la ràdio, veu la televisió o 
s’informa a internet elevarà el nivell d’exigència envers la nostra feina”. 
 
El Col·legi de Periodistes de Catalunya, d’altra banda, desenvoluparà 20 
sessions no lectives amb alumnes de batxillerat del mateix nombre de centres 
escolars. El projecte, “La Premsa a les escoles”, adoptarà la fórmula de la 
roda de premsa per fer interactuar els alumnes, que preguntaran al periodista 



sobre un assumpte de l’actualitat que haurà exposat prèviament a l’aula. 
Després, els escolars faran un treball sobre allò que s’hagi esdevingut durant la 
trobada. El col·legi desenvoluparà l’experiència a totes les demarcacions 
col·legials de Catalunya. 
 
“A partir de la seva experiència personal, els periodistes catalans que es 
traslladin a les escoles miraran d’implicar els alumnes en l’objectiu principal del 
projecte: la necessitat d’estar informats i de fer-ho a través de qui, dia rere dia, 
du a terme, amb vocació social, una tasca de selecció i explicació de les coses 
més importants que succeeixen”, va declarar Josep Carles Rius després de la 
signatura de l’acord. 
 
El degà català va fer èmfasi en la importància de generar en els batxillers 
catalans el gust pel bon periodisme. “Així trauran profit de la informació, de 
manera personal i col·lectiva”, va assenyalar. 
 
Valoració i extensió del programa 
 
De l’experiència que s’iniciarà el gener de 2009, la Fundació ”la Caixa”, 
l’Associació de la Premsa de Madrid i el Col·legi de Periodistes de Catalunya en 
faran un balanç i afrontaran, amb les millores que calguin, l’extensió del 
programa de foment de lectura de la premsa a les escoles a la resta de 
comunitats autònomes d’Espanya durant el curs 2009-2010. 
 
Aquesta iniciativa, prevista inicialment per a Madrid i Catalunya, s’oferirà als 
col·legis i les associacions de periodistes de tot el país. 
 
La proposa s’uneix al compromís de la Fundació ”la Caixa” amb els mitjans de 
comunicació. Recentment, l’entitat ha presentat un format innovador de nota de 
premsa multimèdia amb l’objectiu de posar els continguts que generen tots els 
seus programes a disposició dels mitjans en un format multimèdia i amb un 
enfocament periodístic atractiu. 
 
Aquestes notes de premsa es poden consultar al web: 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
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