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Presenten a Vic l'Anuari dels
silencis mediàtics
La presentació es fa aquest dimarts a la Muntanya de Llibres i hi participaran
representants de Mèdia.cat, la UVic i Setembre | Un dels reportatges, sobre els
riscos de la mala alimentació i el poder de la indústria alimentària, és de Sara
Blázquez, periodista de Setembre
Aquest dimarts, 22 de maig, es presenta a Vic l'última edició de l'Anuari Mèdia.cat
(https://www.media.cat/anuari/) , també conegut com l'Anuari dels silencis mediàtics. Editat pel
Grup de Periodistes Ramon Barnils, el volum recull una sèrie de reportatges sobre temàtiques que
al llarg de l'últim any, pels motius que siguin, han estat silenciats o no han tingut la rellevància
que hauria calgut esperar en els grans mitjans d'informació.
Entre els reportatges de l'Anuari d'aquest any n'hi ha un de la periodista de Setembre Sara
Blázquez i la també periodista Jordina Arnau. El reportatge
(https://www.media.cat/2018/02/20/menjar-causa-mort/) tracta sobre els riscos de la mala
alimentació en la salut i com el poder de la gran indústria alimentària impedeix que l'administració
reguli alguns aspectes que pal·liarien en part els efectes d'aquests malalties. I és que, segons
s'explica en el reportatge citant fonts mèdiques, un de cada cinc catalans que moren ho fan a
causa de malalties derivades de la mala alimentació.
Sara Blázquez obrirà l'acte d'aquest dimarts, organitzat pel Grup Barnils, Setembre, la UVic i la
Muntanya de Llibres. La seguirà Eduard Garcia, estudiant osonenc de la UVic i autor d'un altre
reportatge de l'Anuari. En aquest cas el reportatge (https://www.media.cat/2018/02/27/camptarragona-aire-qualitat/) parteix de diferents estudis i organitzacions locals que assenyalen
incidències ambientals i una elevada contaminació de l'aire a la zona del Camp de Tarragona i
denuncien el dèbil control aplicat al poderós sector de la indústria petroquímica.
La UVic és una de les universitats que col·labora cada any amb l'Anuari, aportant-hi un dels
reportatges elaborat per un dels estudiants de Periodisme de la Facultat d'Empresa i
Comunicació. Per això també participarà en l'acte d'aquest dimarts Jordi Serrat, professor del
Departament de Comunicació de la UVic. L'acte el clourà Elisenda Rovira, periodista a Mèdia.cat i
co-coordinadora de l'Anuari.
La presentació es farà a les 7 del vespre a la Muntanya de Llibres.
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