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Acadèmics i professionals debaten a la UdL sobre
llibertat de premsa
Crítiques al Govern del PP en el Simposi organitzat per la
Facultat de Lletres i el Col·legi de Periodistes
Les declaracions del ministre de Justícia, Rafael Català,
sobre la possibilitat de sancionar els mitjans de
comunicació que informin sobre casos que estan sota
investigació judicial, així com l'anomenada Llei mordassa,
han estat objecte de crítica per bona part dels participants
en la inauguració del Simposi sobre llibertat de premsa [
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http://www.periodistes.org/ca/noticia/simposi-llibertat-de-premsa-4-de-maig-a-lleida-1427.html ] que té lloc avui
al
campus
de
Cappont
de
la
UdL.
El secretari de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Josep Martí, ha estat el més contundent amb les
seues crítiques al PP al qual li ha atribuït "una cultura democràtica de molt baixa intensitat". En aquest sentit,
també s'ha manifestat el representant de la Diputació de Lleida, Miquel Padilla, que ha alertat que la llibertat de
premsa
ha
anat
enrere
els
darrers
anys.
Per la seua part, el vicerector d'Activitats Culturals de la UdL, Joan Biscarri, ha advertit que les pitjors
restriccions a qualsevol de les llibertats, inclosa de la premsa, són que les que s'imposa un mateix, afirmació
amb la què ha coincidit Martí, que ha criticat que alguns mitjans s'avinguin a seguidismes polítics i també
e c o n ò m i c s .
Organitzat per la demarcació de Lleida de Col·legi de periodistes de Catalunya i la Facultat de Lletres de la UdL,
en el Simposi hi participen professors universitaris i professionals i membres de diferents entitats que
representen el col·lectiu, com ara el Sindicat de Periodistes de Catalunya, Reporters sense Fronteres, la
Federació Europea de Periodistes o el Grup Ramon Barnils, així com representants del Consell de la Informació
i del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en un intent de donar una "visió transversal" de la llibertat de
premsa, especialment al nostre país i en el marc de la Unió Europea, ha afirmat el president a Lleida del Col·legi
de
Periodistes,
Rafa
Gimena.
Gimena, que ha defensat els mitjans privats i els seus models de negoci i que ha advocat per uns mitjans
públics més a prop dels ciutadans que dels governs, ha afirmat que la llibertat de premsa al nostre país "és més
que acceptable si mirem a altres llocs".
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