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En el 2018 han perdut la vida 57 periodistes i 155 han estat empresonats per investigar casos que 
eren incòmodes pel poder. T’expliquem els tres últims casos de periodistes assassinats a Europa. 

En aquesta infografia podràs veure quina és la situació global de la llibertat de premsa al món a 
partir de les dades de Reporters Sense Fronteres. 

Sabies que, pels periodistes, Mèxic és dels països més perillosos del món a causa del narcotràfic i la 
corrupció? 

Què són les Fake News? Com podem lluitar contra la desinformació? Quina responsabilitat tenim 
els lectors i quina els periodistes del fet que notícies falses es propaguin?  

Per què diem que la llibertat de premsa està en perill a Europa? Descobreix els mètodes que utilitza 
el poder contra els mitjans crítics per silenciar-los.

Els periodistes de guerra posen en perill la seva vida per informar dels conflictes i impedir que 
caiguin en l’oblit. En aquest article t’expliquem el testimoni de Sergi Cabeza.

Per què es diu que “la informació és poder”? Molts periodistes treballen sota amenaça per publicar 
informació que és crítica amb el poder.

Fake News, Comptes anònims, Bots... t’expliquem com els Trolls assetgen els periodistes que són 
crítics amb el govern i com fomenten la desinformació.
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Periodistes silenciats pel poder a Mèxic       bit.ly/PeriodistesSilenciats

Baròmetre de la llibertat de premsa bit.ly/BarometrePremsa

El periodisme, una professió de risc bit.ly/PeriodismeRisc

Desinformació, un repte i una oportunitat      bit.ly/RepteDesinformacio

Europa: la llibertat de premsa en perill      bit.ly/LlibertatPremsaAlMon

Periodisme de guerra per rescatar el món      bit.ly/PeriodismeRescatarMon

El perill d’explicar la veritat      bit.ly/PerillVeritat

‘Trolls’ contra periodistes      bit.ly/TrollsContraPeriodistes

Exercici 1. Llegeix el resum de les càpsules informatives i tria les que més t’interessin.
(Cada alumne ha de llegir, com a mínim, 3 temes diferents)

https://junior-report.media/temes/llibertat-premsa
https://junior-report.media/periodistes-silenciats-mexic/
https://junior-report.media/barometre-llibertat-premsa/
https://junior-report.media/periodisme-professio-risc/
https://junior-report.media/desinformacio-repte-oportunitat/
https://junior-report.media/europa-llibertat-premsa-perill/
https://junior-report.media/periodisme-rescatar-mon/
https://junior-report.media/perill-dexplicar-veritat/
https://junior-report.media/trolls-contra-periodistes/
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Exercici 2. Comprensió lectora. Què hem après sobre la Llibertat de Premsa?
(Cada alumne ha de respondre les preguntes de, com a mínim, 3 temes diferents)

El periodisme, una professió de risc

Baròmetre de la llibertat de premsa

Periodistes silenciats a Mèxic

Europa: la llibertat de premsa en perill

Desinformació, un repte i una oportunitat

Periodisme de guerra per rescatar el món

El perill d’explicar la veritat

‘Trolls’ contra periodistes

1. Per què és perillós ser reporter d’investigació? 
2. Qui era Jamal Khashoggi i per què el van assassinar? 
3. A Europa també s’assassinen periodistes? Posa un exemple.

1. Qui s’encarrega del baròmetre de la llibertat de premsa?
2. Quins son els 5 països amb més llibertat de premsa segons el baròmetre? 
I els 5 països amb menys?
3. Que en podem extreure de l’informe del 2018?

1. Per què diem que el periodisme d’avui dia està en crisi?
2. Per què Mèxic és un dels països més perillosos pels periodistes?
3. Qui era Javier Valdez?

1. Per què diem que la llibertat de premsa a Europa està en perill?
2. Quins mètodes existeixen per impedir al llibertat de premsa?
3. Quin és el país amb més periodistes a la presó?

1. Per què els experts recomanen fer servir la paraula “desinformació” i no “fake news”? 
2. Amb quins propòsits solen estar fabricades les notícies falses?
3. Per què les notícies falses poden representar una oportunitat pels mitjans de comunicació? 

1. Què és el periodisme de guerra?
2. Quins riscos corren els periodistes que s’hi dediquen?
3. Qui és Sergi Cabeza?

1. Per què es diu que la informació és poder? 
2. Per què és important la llibertat de premsa?

1. Què són i com es detecten les Fake News?
2. Què és “assatjament en línia” a periodistes?
3. Què són els “bots”?
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Exercici 3. Activitat pràctica. Aprenem a ser crítics!
(Cada alumne o grup haurà de triar una d’aquestes 3 propostes)

1. Investiguem i busquem allò que ens interessa explicar 
2. Observem i preguntem per tenir tota la informació disponible
3. Fem una o vàries fotografies de la notícia. Sobretot, les notícies han d’expressar allò que ens 
interessa mostrar!
4. Pensem un peu de foto o un titular que aporti més informació sobre la notícia 
5. Decidim com presentar la informació que tenim (muntatges fotogràfics, curta descripció de la 
imatge o les imatges, filtres, presentació amb diapositives...)

Què fem?
Ens posem a la pell d’un periodista per cobrir una notícia. Podem decidir si cobrir una notícia de 
proximitat o fer una denúncia social.

Què fem?
Fem un debat en grup sobre per què és important que hi hagi llibertat de premsa.

Què fem?
Fem un debat en grup sobre per què és important que hi hagi llibertat de premsa.

Com ho fem?
Intentem respondre aquestes qüestions: Creus que és important la feina d’un reporter de guerra? 
Què creus que mou una persona a dedicar-se a aquest tipus de periodisme? T’hi dedicaries mai?

Com ho fem?
Ens ajuntem en grups de 5 o 6 i intentem respondre les següents preguntes: 
Per què diem que la llibertat de premsa està amenaçada? Quins efectes té la censura? Creus que en 
alguns casos es pot justificar la censura? 

Anotem esquemàticament les reflexions i les preguntes que sorgeixen a partir d’aquest debat.

Com ho fem?

Proposta 1. Fem de periodistes!

Proposta 2. Fem un assaig!

Proposta 3. Fem un debat!
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