
 

 

 

TAULA RODONA COMUNICACIÓ I CULTURA 

DATA: 10 d’abril del 2019 

LLOC: COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 

HORA: 18:30H 

PONENTS:  

Miquel Riera, subdirector d'El Punt. 
Carme Canet, Periodista, actriu i educadora. Redactora de l’Informatiu cultural, 

iCat al dia. Realitzadora del programa d’arts escèniques ENTRE CAIXES 

Esther Rodríguez, directora del programa Quan arribin els marcians de TV3 
 
MODERADOR: Oriol Jordan, cap de comunicación de la FAC. 
 

Posant en situació les entitats davant dels mitjans de comunicació generalistes, Ester 

Rodriguez considera que cal fer un anàlisi crític d’aquests mitjans en base al lloc que 

donen als continguts culturals. La presència de programes culturals és escaça i els espais 

que se’ls hi dóna són petits. Cal remarcar que la situació que vivim actualment en aquest 

aspecte és preocupant i les finestres que tenim per poder-ne parlar són molt petites.  

Després ja podem reflexionar en el com comuniquem, però previament cal tenir molt 

present aquest anàlisi  de la situació. L’interés sobre el món cultural a nivell periodístic 

existeix, però és costós i cal finançament. Estem en un món complicat perquè quan hi ha 

retallades o certs moments polítics els primers que saltem som nosaltres.  

Carme Canet comenta que també ens hem de fixar en el QUÈ volem comunicar, més enllà 

de si sabem fer-ho o no.  La base que s’han de plantejar les entitats és el què volen 

comunicar, saber que volen destacar de tot allò que fan.  

En aquesta línia Miquel Riera apunta que cal tenir en compte també que hi ha una 

diferència notable entre el terreny local i el nacional. A nivell cultural acostuma a ser més 

fàcil el trasps d’infomació a nivell local, tenir ressó local, etc. En canvi, a nivell nacional, 

amb l’allau de contingut i oferta que tenim és materialment impossible fer-se ressó de 

tot, i més fora del món cultural professional. Des de la cultura amateur  és encara més 

complicat que el que es fa i es genera arribi a mitjans generalistes. Potser caldria que les 

entitats avisin als mitjans quan es fagi alguna cosa que es creu que podria tenir interés 

mediàtic.  

Ester Rodríguez posa èmfasi: També cal preguntar-se si les entitats saben com accedir als 

mitjans. Tenim une sallaus d’informació molt grans i ens acostuma a arribar, per sobre de 

tot, els actes que tenen un caràcter excepcional.  

 

https://www.ccma.cat/catradio/entre-caixes/


 

 

 

En el cas de la ràdio, Carme Canet diu que quan arriben temes per fer-ne difussió és 

interessant i important que arribin en audio, sino moltes vegades no podem  o no sabem 

com il·lustrar-les. 

Cal ser conscients i posar sobre la taula el fet de que els ateneus moltes vegades generen 

cultura per la seva pròpia comunitat. Hem de tenir present que no ha de ser necessàri 

fer-ne una difussiómolt més gran. En base a aquest fet, cal plantejar-nos doncs com 

comuniquem als associats. Hi ha junte sque estan incorporant persones que es dediquen 

exclusivament a la comunicació. 

A nivell global, es podria plantejar un espai en el que els ateneus tinguessin representació. 

Per exemple, un programa de ràdio que es pengès a internet en el que cada sessió se la 

prepares un ateneu per explicar la seva tasca cultural. D’aquesta manera, més enllà de la 

difussió,  també es generaria arxiu patrimonial.  

Un altre repte que es pot plantejar per als ateneus a nivell comunicatiu és el fet de trencar 

amb la “imàtge de cartró” que tenen alguns actes culturals i fer atractiva la cultura i el 

contingut que s’ofereix. 

Es proposa també generar una base de dades amb correus de persones de referència 

dels mitjans a qui dirigir-se pr enviar noticies i/o informació.  


