
12a SETMANA DE LA COMUNICACIÓ 
 Del 13 al 16  d’abril  de 2014 
 
 
El	  periodisme	  ha	  mort?	  Visca	  el	  periodisme!	  	  

La	   12ª	   Setmana	   de	   la	   Comunicació,	   organitzada	   pel	   Departament	   de	   Filologia	   Catalana	   i	  

Comunicació,	  versarà	  sobre	  la	  situació	  actual	  del	  periodisme	  i	  els	  canvis	  que	  s’estan	  operant	  a	  

nivell	   de	   continguts,	   de	   formats	   i	   de	   finançament.	   La	   voluntat	   d’aquesta	   nova	   edició	   de	   la	  

Setmana	  es	  descriure	   les	  característiques	  del	  periodisme	  en	   l’actualitat	   i	  presentar,	  de	   la	  mà	  

dels	  seus	  responsables,	  algunes	  de	  les	  alternatives	  econòmiques	  i	  narratives	  que	  han	  sorgit	  en	  

els	  últims	  anys.	  Creiem	  que,	  a	  pesar	  de	   l’escenari	  de	  crisi,	  els	  periodistes	  actuals	  disposen	  de	  

noves	  opcions	  i	  oportunitats	  i	  les	  volem	  donar	  a	  conèixer.	  

Els	  nous	  projectes	  emprenedors,	   les	   iniciatives	   sorgides	   fora	  dels	   grans	  mitjans,	   la	   renovació	  

del	  periodisme	  tradicional	  i	  el	  periodisme	  amb	  valor	  afegit	  seran	  alguns	  dels	  temes	  dels	  que	  es	  

debatrà.	  

La	   Setmana	   de	   la	   Comunicació	   està	   oberta	   a	   tot	   l’alumnat	   del	   Grau	   de	   Comunicació	   i	  

Periodisme	  Audiovisual	  i	  també	  a	  tots	  els	  periodistes	  i	  comunicadors	  de	  la	  ciutat	  de	  Lleida,	  així	  

com	  al	  públic	  en	  general.	  	  

El	  primer	  dia	  de	  la	  Setmana,	  el	  13	  d’abril,	  es	  farà	  la	  conferència	  inaugural,	  que	  serà	  impartida	  

pel	  periodista	  Antoni	  Bassas.	  A	  aquesta	  conferència,	  que	  es	  farà	  a	  les	  12.00	  del	  migdia	  a	  la	  Sala	  

d’Actes	  es	  convidarà	  també	  als	  estudiants	  de	  Batxillerat	  de	  Lleida	  que	  tinguin	  interès	  en	  cursar	  

aquests	  estudis	  l’any	  vinent.	  	  A	  aquest	  grup	  d’estudiants,	  abans	  de	  la	  conferència,	  se’ls	  oferirà	  

una	  visita	  guiada	  als	  estudis	  del	  Magical.	  

Tots	   els	   actes	   tindran	   lloc	   al	   Saló	   Víctor	   Siurana	   de	   la	   Facultat	   de	   Lletres,	   a	   excepció	   de	   la	  

Jornada	  de	  Portes	  Obertes	  que	  se	  celebra	  habitualment	  a	  la	  Sala	  d’Actes.	  

	  

	  

	  

	  

	  



Programa	  	  12a	  Setmana	  de	  la	  Comunicació:	  

“El periodisme ha mort? Visca el periodisme!” 
 
DILLUNS 13 D’ABRIL 
- 9.30: Jornada de Portes Obertes pels alumnes de Batxillerat. Visita guiada al 

Magical. 
- 12.00: Inauguració de la 12a Setmana de la Comunicació, a càrrec del Rector de la 

Universitat de Lleida, el Degà de la Facultat de Lletres i el director del Departament 
de Filologia Catalana i Comunicació. 

“Periodisme, la responsabilitat subjectiva”. Conferència inaugural a càrrec del 
periodista Antoni Bassas.  

- 18.00: “La prensa ha muerto. Viva la prensa!”. Conferencia a càrrec del 
periodista Pascual Serrano. 

 
DIMARTS 14 D’ABRIL 
- 16:30. “Fíltrala. Plataforma de denúncia ciutadana”, a càrrec del seu responsable 

Pedro León. 

- 18.30: “Periodisme sense empresa: Islàndia 2014. El preu del miracle 
econòmic”, a càrrec del periodista Èric Lluent  

 
DIMECRES 15 D’ABRIL 
- 16.30: "Per què és el millor moment per ser periodista". Conferència del 

periodista Jordi Pérez Colomé  
- 18.30: “10 bones notícies sobre les notícies.  Com la tecnologia millora el 

periodisme i com els grans mitjans n'estan traient partit”, a càrrec del periodista 
Isaac Salvatierra. 

 
DIJOUS 16 ABRIL 
- 16.30: “El repte d’informar en el segle XXI”. Conferència de la periodista  Rosa 

Maria Calaf  
- 18.30: . Taula rodona sobre nous formats periodístics amb el periodista Sergio 

Picazo (Crític), Ignacio Escolar (Diario.es) i Moisès Vizcaino (La Veu del País 
Valencià).  

 


