Dies: divendres

15 i dissabte 16 d’abril
de 2005

Horari: de 9 a 14:30 hores
I de 16 a 21 hores (divendres)
I de 10 a 14:30 hores (dissabte)

Lloc: Saló d’actes de Son Lledó,
campus universitari (divendres)
Centre de Cultura Sa Nostra, carrer de la
concepció, 12, Palma (dissabte)

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB - Sa Nostra), en
col·laboració amb el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts,
el Consell d’Estudiants, el Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al
Món Contemporani de la UIB i el Grup Blanquerna, va dur a terme els passats
15 i 16 d’abril unes interessants jornades sobre Els Reptes dels Mitjans de
Comunicació en el Món Actual.
Al curs hi hagué gairebé dos-cents matriculats, però l’assistència fou encara
més elevada. En aquest curs, que es féu a la sala d’actes de Son Lledó el
divendres i al Centre de Cultura Sa Nostra, a Palma, participaren destacats
ponents.

Foto del moment en què l’organització va inaugurar el Curs

Bel Pocoví escolta atentament la intervenció de Miquel
Serra, director del Diari de Balears.

Així, el primer dia destaquen les intervencions dels principals directors de la
premsa escrita de Mallorca, del catedràtic d’Història contemporània Miquel
Duran, de Joan Manel Tresserras sobre el funcionament del Consell
Audiovisual de Catalunya, del periodista formenterenc Joan Marí, que ens
explicà els reptes digitals als països catalans, i d’Enric Marí, que parlà de

l’espai audiovisual català. La jornada es va cloure amb una taula rodona amb
els principals directors de les televisions de les Illes Balears, en què hi havia
representants de TVE, IB3, M7 Televisió de Mallorca, Canal 4 TV, Palma TV i
Localia.

Joan Manel Tresserras en un moment de la seva intervenció

Foto de tots els participants a la taula rodona sobre
«Televisió: espai comunicacional i reptes de futur»

Joan Marí parlant sobre la digitalització

La sala d’actes de Son Lledó va tenir una important
afluència de públic, a més dels alumnes inscrits

El segon dia vàrem gaudir de les interessants intervencions d’Afonso Eiré, que
ens relatà la realitat dels promotors dels mitjans de comunicació a Galícia, del
presentador del magazín Más que palabras de Radio Euskadi Javier Vizcaíno,
que donà la seva particular i divertida visió de la mediatització del conflicte
basc, i finalment de la conductora del programa informatiu La nit al dia del
Canal 33. A continuació veureu fotografies que corresponen a distints moments
del col·loqui final amb tots els ponents del dissabte al matí.

Des de l’organització de les jornades estam molt contents dels resultats
obtinguts i volem agrair la participació de tots els conferenciants i de tots els
assistents.
Enllaços d’interès
www.anosaterra.com
www.eitb.com
www.tvcatalunya.com
www.ultimahora.es
www.diariodemallorca.es
www.elmundo.es
www.diaridebalears.com
www.ib3.es
www.rtve.es
www.canal-4.tv
www.gruposerra.com
www.audiovisualcat.net

