
 

PERIODISME, RELIGIÓ I LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 

 

PRESENTACIÓ 

La Llibertat d’expressió i la Llibertat religiosa són drets fonamentals en 

contextos democràtics. La relació entre aquest dos móns no és, en l’actualitat, 

fàcil. On uns hi veuen un exercici de la Llibertat d’expressió, d’altres hi veuen 

un atac exprés i directe a la llibertat de consciència i als sentiments religiosos. 

Com que els debats sobre els drets fonamentals demanen de trobar un equilibri, 

en aquesta taula rodona proposem aclarir alguns aspectes relacionats amb els 

conflictes entre aquests dos drets.  

Per fer-ho, el Grup de Treball Estable de les Religions (GTER), amb la 

col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, organitza una taula 

rodona per tal d’analitzar, des d’una basant pràctica i real, aquest casos prenent 

com a referència la jurisprudència, l’aspecte acadèmic comunicatiu, l’aspecte 

periodístic i també la vivència religiosa.  

DATA: 11 de desembre, des de les 18.30h a les 21.00h. 

LLOC: Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla de Catalunya, 10 Pral. 08007 

Barcelona). 

 

PROGRAMA  

18.30h Benvinguda 

 Joan Hernández, Director del GTER. 

 Enric Frigola,  Secretari Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

 Ignasi Garcia Clavel, Director d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 Xavier Puigdollers, Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat 

de Catalunya. 

18.45h Exposicions 

 Eugeni Gay, Exmagistrat del Tribunal Constitucional. 

 Josep Maria Carbonell, Degà de la Facultat de Comunicació de 

Blanquerna. 



 

 Medir Plandolit, Periodista de Tv3 i excorresponsal al Magreb. 

 Carme Munté, Redactora en cap de Catalunya Cristiana. 

 Mohammed Halhoul, Secretari General de la Federació Consell Islàmic 

de Catalunya,  en representació de la comunitat musulmana. 

Moderació a càrrec de Míriam Díez, Directora de l'Observatori Blanquerna de 

Comunicació, Religió i Cultura 

20.00h Preguntes i taula rodona 

21.00h Cloenda 

 Enric Frigola,  Secretari Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

 P. Joan Garcia, President del GTER. 

Entrada lliure. Aforament limitat. 

En cas que estigueu interessats/es, cal que confirmeu la vostra assistència a 

gter@grupdereligions.org o a grupdereligions@gmail.com   

Amb la col·laboració de 

 

El GTER rep el suport de  
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