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El dret d’accés  
als mitjans de comunicació audiovisual públics 
 

L’objectiu de la jornada és reflexionar sobre el com i el per què del 

dret d’accés i de l’escassa visibilitat de tot el teixit associatiu. La 

societat s’estructura sobre la base d’un teixit social molt ric i prolífic 

en associacions i altres entitats similars sense ànim de lucre. Això 

s’hauria de preveure en el desenvolupament de les vies d’accés i de 

participació als serveis de comunicació audiovisual públics. Malgrat la 

complexitat de la trama, els mitjans comunitaris (l’exemple de 

l’autogestió) demostren dia a dia que, fins i tot sense recursos, es pot 

donar sortida a totes aquestes aportacions i sensibilitats. 

Així mateix, sobretot a Catalunya, hi ha tot un procés de maduració 

del teixit associatiu que s’ha portat a terme els darrers 10 anys i que 

els poders i els mitjans públics no han tingut prou en compte. Parlem 

de l’agrupació en organitzacions de segon i de tercer grau 

(federacions, confederacions, taules, etc.), i fins i tot entorn de 

plataformes d’acció. Per tant, considerem que caldria aprofitar-ho per 

promoure el dret d’accés i la participació social a les televisions i a les 

ràdios públiques, cosa que entenem que pot suposar un enriquiment 

des del punt de vista del valor social i de la diversitat. 

 

 

Dia:  27 de novembre de 2012 

Hora: de 9.30 a 14.00 hores 

Lloc:  Auditori del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

C. Sancho de Ávila, 125-129 

Barcelona 

La jornada és gratuïta i oberta a tothom. Cal que us hi inscriviu prèviament 

enviant un correu a forum.cac@gencat.cat o trucant al 935 575 098. 

 

 

 

Programa de la jornada 
 

 9.30 - 10.00 h   Benvinguda 
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya  

 

10.00 - 11.00 h  Conferència inaugural 
“Parlem del dret d’accés en la perspectiva del canvi social i 
tecnològic” 
Pere Oriol Costa, catedràtic del Departament de Periodisme i 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

 

11.00 - 11.15 h   Pausa  
 

11.15 - 12.30 h   Primera taula rodona    
“Polítiques endegades per garantir el dret d’accés a la 
programació” 

 Hi intervenen: 
Josep Sanz, cap de Responsabilitat Social Corporativa de la CCMA   
Anna Cler, directora de Comunicació de TVE a Catalunya 
Fèlix Riera, director de Catalunya Ràdio  
Rafael de Ribot, director general de La Xarxa  

Moderadora: Carme Mayugo, educomunicadora de Teleduca, 
investigadora sobre comunitat i comunicació i membre del Fòrum 
d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual 

 

12.30 - 13.30 h   Segona taula rodona 
“La participació de les entitats, les organitzacions i els grups 
socials. Com s’articula?” 

  

 Hi intervenen: 
 Carles Solà, director del programa Tot un món de TV3 

Quim Cuixart, director del programa Para todos la 2 de TVE 
Pepi Rafel, directora de RTV Clot - Sant Martí  
Mei Ros, directora de Mataró Ràdio  

Moderadora: Begoña del Pueyo, periodista i representant de 
l’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC) i membre del Fòrum 

d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual 
 

13.45 h  Conclusions  
Carme Mayugo, educomunicadora de Teleduca i investigadora sobre 
comunitat i comunicació 

 

14.00 h   Cloenda  
 Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya i presidenta del Fòrum d’entitats de persones 
usuàries de l’audiovisual 

  
  

 


