
 
  

Nota de premsa 
 

 

 

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

i el Col·legi de Periodistes de Catalunya 

fomentaran la lectura de la premsa a les escoles  
 

 

• Després de l’èxit de la prova pilot, duta a terme durant el 2008 i en 
la qual van participar més de 600 escolars, l’Obra Social ”la Caixa”, 
l’Associació de la Premsa de Madrid (APM) i el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya (CPC) han renovat el conveni de 
col·laboració de foment de la lectura a les escoles, segons el qual 
l’Obra Social ”la Caixa” destinarà 45.000 euros a la iniciativa.  
 

• Periodistes col·legiats de Madrid i Catalunya impartiran classes en 
centres escolars de totes 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.  
 

• El projecte de l’Associació de la Premsa de Madrid s’adreça a 
alumnes d’educació secundària obligatòria i es desenvoluparà en 
dotze 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 traslladarà a cinquanta 
col·legis la fórmula de la roda de premsa per fer interactuar els 
joves escolars i un periodista a l’entorn de l’actualitat. 

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

Fernando González Urbaneja, president de l’Associació de la 
Premsa de Madrid i  Jaume Lanaspa, director general de l’Obra 
Social ”la Caixa”, han signat l’acord a Barcelona. 



Barcelona, 29 d’abril de 2010.- El director general de la Fundació ”la Caixa”, 
Jaume Lanaspa; 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 Maria Martí, han signat avui a Barcelona sengles convenis de 
col·laboració per impulsar conjuntament un programa dirigit al foment de la 
lectura de premsa entre escolars d’educació secundària obligatòria, de col·legis 
de Madrid i Catalunya. L’Obra Social ”la Caixa” destinarà al projecte 45.000 
euros aproximadament.  
 
La iniciativa parteix del consens de les tres institucions pel que fa a la 
importància que el coneixement de l’actualitat té en la formació integral dels 
futurs universitaris. Cadascuna de les dues institucions col·legials impulsarà el 
seu propi projecte, amb la coordinació i el suport de la Fundació ”la Caixa”.  
 
Totes dues institucions seleccionaran un conjunt de periodistes de diferents 
mitjans de comunicació que duran a terme sessions o xerrades amb els 
alumnes. En el cas de l’Associació de la Premsa de Madrid, el cicle 
«Aprenguem a entendre els mitjans de comunicació social» es durà a 
terme en dotze escoles de la Comunitat de Madrid. Els periodistes 
transmetran la seva experiència personal, la necessitat d’estar informats per la 
premsa, de manera que aquests podran obtenir d’això un profit tant personal 
com a col·lectiu. 
 
El Col·legi de Periodistes de Catalunya, per la seva banda, desenvoluparà la 
iniciativa «Periodisme als instituts» en cinquanta centres escolars catalans. El 
CPC proposarà un programa de treball per desenvolupar la iniciativa que 
inclogui l’estructura de les sessions. Els periodistes, designats pel Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, adoptaran el format de roda de premsa per fer 
interactuar els alumnes, que preguntaran al periodista sobre assumptes de 
l’actualitat que prèviament haurà exposat a l’aula.  
Es tracta de sessions d’una hora i mitja de durada en les quals es tractaran 
assumptes actuals d’interès, com la Unió Europea o la situació de l’Afganistan; 
però també temes referents a l’essència del periodisme, com la relació entre 
informació i opinió, les noves formes de comunicació: twitter, facebook, o 
l’experiència de periodistes en conflictes armats, entre altres. 
 
En tots dos casos, l’objectiu és compartit: fomentar el coneixement dels mitjans 
de comunicació, promoure el respecte al pluralisme informatiu i crear 
consciència del paper que els mitjans de comunicació desenvolupen en una 
societat democràtica, lliure i plural. 
 
Valoració i extensió del programa 
 
Al final del projecte, la Fundació ”la Caixa”, l’Associació de la Premsa de Madrid 
i el Col·legi de Periodistes de Catalunya en faran un balanç, per mitjà d’una 
comissió de seguiment. Es tracta d’una memòria dels resultats aconseguits, la 
difusió aconseguida, el nombre de receptors o beneficiaris del projecte i la 
valoració del mateix.  
 
Aquesta iniciativa, prevista inicialment per a Madrid i Catalunya, s’oferirà als 
col·legis i les associacions de periodistes de tot el país, per exemple, 



l’Associació de la Premsa de Sevilla, on ja s’ha engegat una primera prova pilot 
en deu centres escolars sevillans.  
 
La proposta s’uneix al compromís de la Fundació ”la Caixa” amb els mitjans de 
comunicació i amb les noves tecnologies. Recentment, l’entitat ha presentat un 
innovador format de nota de premsa multimèdia amb l’objectiu de posar els 
continguts que generen tots els seus programes a la disposició dels mitjans en 
un format multimèdia i amb un enfocament periodístic atractiu. 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Jesús N. Arroyo 629.79.12.96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es  

Sònia Oquendo 676.06.36.17 soquendo@fundaciolacaixa.es  

Juan Antonio García 608 21 30 95 jagarcia@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


