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«La veritat us farà 
lliures» (Jn 8,32). Protegir-
se en l’era de la postveritat

III Jornada de comunicació ACO
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David Fernàndez (Barcelona, 1973) és periodista, activista 
social i cooperativista a La Directa i Coop57. És membre del 
Grup de periodistes Ramon Barnils i publica a diferents 
mitjans com el diari Ara, Vilaweb… Va ser diputat del 
Parlament de Catalunya de la X legislatura per la CUP. 

Joan Guerrero (Tarifa, 1940) és fotoperiodista, ja retirat 
però sempre amb el dit a punt al disparador de la càmera. 
S’ha especialitzat en el reportatge social amb una atenció 
especial pels desfavorits i va ser reconegut el 2009 amb la 
medalla d'or al mèrit artístic per l'Ajuntament de Barcelona. 
Podeu saber més en el documental La caja de cerillas.

Cerquem la veritat, però quant costa de trobar-la! 
Sovint amagada sota tones d’interessos i estratègies 
que la confonen i, admetem-ho també, en ocasions, a 
nosaltres mateixos ja ens va bé que ens tinguin 
enganyats, com a la cova platònica. O, altres vegades, 
se suporta l’engany per pura supervivència (pensem 
en moltes situacions a les feines precàries). 

En aquesta III Jornada de comunicació de l’ACO volem 
posar sobre la taula la postveritat, un concepte que 
s’està posant de moda –el diccionari Oxford, va 
designar el terme post-truth com la paraula de l’any 
2016–, una manera moderna d’anomenar la mentida. 
Hem convidat dues persones que provenen del món 
del periodisme, compromeses en el seu ofici amb la 
veritat, cadascú des de les seves posicions. 

David Fernández ens donarà la seva visió des del 
periodisme escrit i el fotoperiodista Joan Guerrero ens 
aportarà l’experiència des de la imatge i la fotografia.

18.15 h Acollida 
18.30 h Benvinguda i introducció al tema 
18.45 h Diàleg David Fernández - Joan Guerrero 
19.45 h Debat i preguntes 
20.15 h Algunes conclusions 
20.30 h Cloenda Jornada

Programa

https://vimeo.com/98509750
https://vimeo.com/98509750

