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En l’àmbit de la comunicació, un dels debats que més preocupen a escala global és el 

de la desinformació en línia. O el que és el mateix, la proliferació de les informacions 

falses amb una intencionalitat determinada, les denominades fake news.  

 

Aquestes notícies es propaguen i es fan virals de manera especial mitjançant les 

plataformes i de les xarxes socials, i posen en risc un dels drets fonamentals de tota 

democràcia: el dret a rebre una informació veraç.  

 

Aquest debat no afecta únicament l’audiovisual, sinó que té profundes implicacions i 

afectacions en l’àmbit polític i electoral, i, en definitiva, en el sistema democràtic. 

 

Aquesta preocupació va dur la Comissió Europea a posar en marxa el High Level 

Expert Group on Fake News and Online Disinformation (HLEG), amb l’objectiu que 

assessorés la Comissió sobre quines iniciatives caldria impulsar per contrarestar les 

notícies falses. Així mateix, diversos països han emprès iniciatives legislatives amb 

l’objectiu de combatre les fake news, com és el cas de França i d’Alemanya.  

 

A Catalunya, seguint les recomanacions del HLEG, s’han elaborat diversos informes 

sobre la desinformació en línia i s’ha treballat en una altra de les línies estratègiques 

dibuixades per la CE, l’educació en comunicació.  

 

Aquesta Jornada, organitzada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb la 

col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, té com a objectiu analitzar el 

fenomen de les notícies falses i la desinformació, i reflexionar sobre les diferents 

estratègies per combatre-les. Tot això, comptant amb la participació dels diversos 

actors implicats: periodistes, mitjans de comunicació, fact checkers, reguladors 

europeus i representants del HLEG de la Comissió Europea.  



Imatge de fons: Starline /Freepik 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

 

8.30 Obertura de portes i acreditacions  

9.00 Inici de jornada 

Benvinguda i presentació 

 I. Sr. Josep Costa, vicepresident primer del Parlament de Catalunya 

 Sr. Roger Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya  

 Sra. Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya 

9.30 La desinformació en línia, una preocupació europea  

 Sr. Carlos Pérez Maestro, Media Convergence & Social Media Unit,         

DG CONNECT 

9.45 Els treballs del High Level Expert Group on Fake News and Online 

Disinformation (HLEG) 

 Sr. Oreste Pollicino, membre del HLEG i professor de la Universitat de 

Bocconi 

10.00 La regulació de la desinformació en línia. Experiències internacionals 

Keynote speech: Sr. Luboš Kukliš, president de l’European Regulators Group 

for Audiovisual Media Services (ERGA) 

 Sr. Frédéric Bokobza, adjunt al director general del Conséil Supérieur de 

l’Audiovisuel de França 

 Dr. Tobias Schmid, director de l’autoritat audiovisual de North-Rhine 

Westphalia i comissionat per Assumptes Europeus de la Conference of 

Directors of the Media Authorities d’Alemanya 

 

 

 

11.00 Coffee break 

11.30 La verificació dels continguts. La tasca dels fact checkers 

 Sra. Clara Jiménez, cofundadora de Maldita.es   

12.00 Referència informativa i credibilitat. El paper dels mitjans de comunicació 

 Sr. Saül Gordillo,  director del Mitjà Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA 

 Sr. Joan M. Morros, periodista i cap d’Informatius de RAC1  

 Sr. Miquel Noguer, periodista i subdirector d’El País Catalunya 

 Sra. Neus Tomàs, periodista i subdirectora de eldiario.es  

Moderador: Sr. Ismael Nafría, vocal de la Junta del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya 

 13.30 Conclusions i cloenda 

 Sr. Roger Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya  

 Sra. Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya 

 Sr. Pau Villòria, viceconseller de la Presidència del Govern de la Generalitat 

de Catalunya 

14.00 Fi de la jornada 
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