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DISSABTE, 13 DE JULIOL DEL 2019

CRISTINA CALDERER

NOVA FORNADA DE
JOVES PERIODISTES
SEGONA EDICIÓ DEL CAMPUS DE
PERIODISME DE L’ARA I FUNDESPLAI

P. 4-6

El Centre Esplai
va acollir la setmana
passada la segona
edició del Campus de
Periodisme de l’ARA
i Fundesplai, amb sis
dies d’emocions i
aprenentatges

Portada
UNA SETMANA

APRENENT A FER
DE PERIODISTES

H
SELENA SORO

Havien marcat el dia al calendari i, finalment, el dia va arribar. Un total de 83
nois i noies d’entre 12 i 14 anys van desplaçar-se dilluns 1 de juliol al Prat de
Llobregat per inaugurar la segona edició del Campus de Periodisme de l’ARA
i Fundesplai. El Lluc Muñoz, que venia
des de Lleida, assegurava emocionat
que els nervis no li havien marxat fins
que, el passat 7 de maig, va rebre un correu electrònic on se li notificava que havia estat seleccionat per participar en el
Campus: “Em vaig endur una alegria
infinita, suposo que la mateixa que es

van endur els altres 82 nens i nenes que
també han tingut la sort de venir”.
I tot i així, el primer dia del Campus
encara hi havia nervis, però sobretot
molta, molta emoció. “M’espero del
Campus tenir molts amics, disfrutar,
aprendre molt sobre periodisme i viure moltes experiències”, explicava la
Clàudia Molina, de Sabadell, que aviat
comprovaria que acabava de definir a
la perfecció l’esperit del Campus de
Periodisme de l’ARA i Fundesplai.
La iniciativa va néixer l’any passat
de la mà del grup d’innovació del dia-

ri i, arran de l’èxit d’aquella primera experiència, l’ARA i Fundesplai van decidir duplicar les places i reforçar la programació amb més tallers i més activitats. Aquesta segona edició del Campus de Periodisme, a més, comptava
amb la col·laboració de SER Catalunya
i Els40, Ràdio Estel, la casa de fotografia Fotocasanova i Panasonic, així com
el patrocini de Mercabarna. Mentre
que els matins es van dedicar a fer tallers de periodisme, les tardes es van
reservar per a les activitats habituals
d’unes colònies: caiac, vela o descoberCRISTINA CALDERER

Entrevistar el xef Albert
Mendiola o aprendre a cantar
gols amb Antoni Bassas són
algunes de les coses que han fet
els joves. C. CALDERER /
X. BERTRAL/ R. MARIGOT / M. GARCIA

04

13

07

2019

aracriatures

ta dels espais naturals del delta del Llobregat, sempre acompanyats per
l’equip de monitors de Fundesplai, entitat d’educació en el lleure de referència a Catalunya.
BASSAS I ARROYO,
MESTRES DE PERIODISME
El primer dia del Campus va començar amb molta força, i els 83 nens i nenes van passar per fins a quatre tallers
diferents: ràdio esportiva amb els periodistes de l’ARA Antoni Bassas i Natalia Arroyo; radiofórmula amb el locutor d’Els40 Víctor de la Torre, ràdio
informativa amb la periodista Soledad
Domínguez, de la SER; i finalment,
imatge i marca personal a les xarxes
socials amb el periodista de l’Ara.cat
Sergi Santiago. “Avui he descobert que
els periodistes tenen molta feina i la
fan amb molt poc temps”, reflexionava Arcadi Costa, mentre passava atrafegat d’un taller a un altre.
Amb Antoni Bassas i Natalia Arroyo, els petits periodistes van aprendre
a fer connexions en directe des del terreny de joc i van practicar diverses
maneres de cantar els gols, una tasca
que aviat van descobrir que no és tan
senzilla com sembla. Bassas i Arroyo
els van ajudar amb alguns consells: “A
la ràdio, la persona que parla és els ulls
de la gent”, els va dir Bassas, que va insistir que “l’oient ha de tenir una idea
molt precisa del que està passant”.
“També heu de tenir vocabulari i dominar molts registres. ¿Sabeu què és
el millor que podeu fer per aconseguir-ho? Llegir, llegir i llegir”, els va
aconsellar Arroyo. “Un locutor mai ha
de molestar”, els va indicar Víctor de
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sense ànim de lucre que lluita des del
Prat contra el malbaratament alimentari aprofitant els aliments que els supermercats o els pagesos rebutgen i
donant-los a entitats com el Banc dels
Aliments i la Creu Roja.

Les tardes van estar reservades
a fer activitats de lleure. Algunes
a la platja del Prat de Llobregat.
FRANCESC MELCION

la Torre, d’Els40, mentre els explicava alguns dels trucs per jugar amb la
música a la ràdio. Soledad Domínguez,
de la SER Catalunya, els va fer una
molt bona definició de la professió: “El
periodisme és aquella gent que explica a la gent coses que passen a la gent”.
PETITS ENTREVISTADORS
I PETITS INVESTIGADORS
Amb les lliçons del primer dia encara
fresques, els nois i noies van començar
la segona jornada de tallers posant-se
en la pell d’entrevistadors, productors
i guionistes. De bon matí, els aprenents de periodistes van entrevistar la
xef Ada Parellada, del restaurant Semproniana, i Albert Mendiola, del Mari-

morena, en un taller impartit per les
periodistes Aure Farran i Noemí
Prous, amb la col·laboració de Xavi
Aguilar i Ràdio Estel. “Han sigut periodistes molt amables i respectuosos”, assegurava satisfeta Parellada.
Mendiola també marxava sorprès per
la qualitat de l’entrevista que li van fer
els joves periodistes.
Aquell mateix dia els joves periodistes es van posar en el paper de reporters, i van sortir al carrer per contrastar informació. Així, després de descartar les pistes falses i de trobar-se
amb les fonts, els petits reporters van
descobrir que els Espigoladors no
eren trobadors medievals o cultivadors de lavanda, sinó una associació

VISITA A LES REDACCIONS
DEL DIARI ARA I LA SER
Dimecres, tercer dia del Campus, els
nois i noies per fi van poder veure de
primera mà com treballen els professionals del periodisme i la ràdio. Era un
dels dies més esperats: les visites a la
redacció de l’ARA, al carrer de la Diputació, i als estudis de la SER Catalunya,
al carrer de Casp. Durant la visita al diari, els nois i noies es van retrobar amb
Antoni Bassas i van fer un recorregut
per les diverses seccions: Societat,
Economia, Internacional, Política,
Cultura, Esports, Fotografia… A més,
també van entrar al plató per experimentar amb el croma, i alguns fins i tot
es van atrevir a fer el pronòstic meteorològic amb Miquel Bernis. Amb Xavier Bertral, cap de Fotografia, els petits periodistes van tenir l’oportunitat
de triar les imatges que sortirien a les
pàgines del Mirades de l’endemà.
A l’edifici de Ràdio Barcelona, finalment, els nois i noies del Campus van
tenir l’oportunitat de fer un recorregut per les diferents emissores del
grup: SER Catalunya, Els40, Màxima,
Cadena Dial… i a les 12 en punt van
viure un dels moments més esperats:
van fer de públic del programa humorístic Espècies protegides, presentat
➜➜➜
PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT
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VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

per Òscar Moré, on els participants
del Campus van intervenir en directe i van entrevistar el director de cinema Carlos Marques-Marcet.
FOTOPERIODISTES
A MERCABARNA
I si encara els quedava vergonya, dijous al matí, quart dia del Campus, els
83 nois i noies la van haver de perdre
per posar-se davant de les càmeres de
l’ARA TV, amb qui van preparar els
clips informatius que s’emetrien dissabte en un xou per a les famílies. “He
après que si estàs en directe i ho fas malament, has d’intentar seguir com sigui”, deia Maria Brosa, micròfon en mà.
I de les càmeres de televisió i les
carxofes, es van passar a la fotografia.
Divendres, equipats amb càmeres
professionals, els petits periodistes es
van posar calçat còmode i van recórrer de dalt a baix els pavellons de

Els participants del Campus van
visitar Mercabarna, on van
aprendre els trucs de l’ofici de
fotoperiodista, i dissabte van
celebrar la festa de cloenda, en
què van fer un informatiu en
directe davant dels seus familiars.
PERE VIRGILI / CRISTINA CALDERER

Mercabarna, patrocinador oficial del
Campus. ¿L’encàrrec del dia? Un fotoreportatge sobre la vida al polígon alimentari de Barcelona: la seva varietat
de fruites i hortalisses, els que hi treballen, la maquinària… Els encarregats de guiar els nens van ser els fotoperiodistes Xavier Bertral, Ferran
Forné i Pere Virgili, amb la col·laboració de Roberto Alcaraz, responsable de
formació de l’estudi Casanova Foto i
Panasonic, que van cedir les càmeres
als aprenents de periodistes. “Com es
fa el zoom?”, preguntava Pau Sayavera, i Xavier Bertral, cap de fotografia
del diari, li responia: “El zoom? El
zoom són les cames!” Virgili també els
va regalar uns quants consells: “La càmera és una extensió del vostre ull. No
dispara la càmera, ho feu vosaltres. La
càmera només és l’eina, com ho és un
pinzell o un llapis”, els va explicar. Les
fotografies resultants es van publicar
a l’Ara.cat i a la secció Mirades.
COMIAT PLE DE LLÀGRIMES
I, igual que va arribar, el Campus també va passar. Dissabte, últim dia de
l’experiència, les llàgrimes van començar fins i tot abans d’acomiadarse. Després de sis dies intensos, els
nois i noies tenien ben present que era
l’últim dia que passarien tots junts, i
des de bon matí ja hi havia llàgrimes i
abraçades. Però abans de dir-se adeu
encara els quedava una cosa per fer:
havien citat les famílies per presentarlos, en directe, un informatiu i explicar-los tot el que havien fet aquells dies, amb connexions amb els corresponsals i entrevistes en directe als xefs
Ada Parellada i Marc Ribas, a més d’un
joc de tast de fruites a cegues i un test
d’actualitat a les famílies. El moment
més emotiu va arribar quan els nois i
noies van pujar a l’escenari i van cantar Sense tu, tots junts i amb la guitarra del Bernat Texidor com a acompanyament. “Som i serem una gran família”, va resumir Bet Novelles, mentre
els nois i noies s’acomiadaven i exigien una nova edició per a l’any vinent.✖

La proposta
Campus
de Periodisme i Humor
Aquest mes de setembre, les
portes del Centre Esplai de
Fundesplai es tornaran a obrir
per acollir la primera edició del
Campus de Periodisme i Humor,
en què participaran la
quarantena de nois que l’any
passat van prendre part en la
primera edició del Campus de
Periodisme de l’Ara i Fundesplai i
que aleshores van demanar
repetir. En aquesta nova
convocatòria hi col·laboraran
professionals com ara Toni Soler,
Mònica Planas, Empar Moliner o
els vinyetaires de l’ARA. Seran
dies d’aprendre, retrobar-se amb
els amics i marxar amb la maleta
plena de noves experiències.
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Dietari

Bruno
López

“M’ha ag
amb la N radat molt el tall
cantat unatalia Arroyo i l’Aer de narració de
Anglater famós gol de Ma ntoni Bassas: he gols
ra!” (1 de
m
r
juliol) adona contra

“ESTIMAT DIARI…
SURTO DEL CAMPUS AMB
GANES DE MENJAR-ME EL MÓN”

XAVIER BERTRAL

Els nois i noies del Campus de
Periodisme comparteixen els pensaments
i sensacions que han tingut al llarg
d’aquests sis dies inoblidables
Cada nit, quan s’acabaven les activitats, els 83 nois i noies del Campus
de Periodisme de l’ARA i Fundesplai seien una estona i escrivien al seu diari les sensacions i els pensaments del dia. Amb moltes ganes i molta generositat, els aprenents de periodista han decidit que volien compartir les
seves reflexions amb els lectors del Criatures.

Emma
Ferrer

“Avui ha sigut un dia mo
arribat sentia emoció i lt emocionant. Quan he
era perquè tenia ganes una mica de por. L’emoció
perquè no coneixia nin de començar, i la por
g , però a poc a poc la po
ha anat desapareixent gú
r
i,
encantat” (1 de juliol) al final, el dia m’ha

Anna
Farré
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“Passats ls tallers. Ha sigut u s amb el
començat e ts i familiaritzant-no de nosaltres
olts
noves amista
fessió que m(1 de juliol)
ro
p
la
,
e
m
periodis ercir en un futur”
esperem ex

Lola
Medina

Bernat
Teixidor

“Avui hem fet una activitat de reporterisme i
investigació al Parc de les Olors. Ens han donat tres
pistes i havíem d’esbrinar quina era certa: ho hem
g fent moltes preguntes!
p g
p hem
aconseguit
Després
entrevistat el xef Albert Mendiola” (2 de juliol)

Júlia
Benavent

Ruth
Mallén

“Avui, a part de conèixe
a fer una entrevista: a esr l’Ada Parellada, he après
preguntes. A la tarda he tructurar-la i a fer bones
caigut ens ho hem passam fet caiac, i tot i que hem
t molt bé i hem rigut
molt!” (2 de juliol)

veritat és que les hores
“Avui és el segon dia i latrevistat l’Ada Parellada i
passen volant. Hem en estigació sobre els
després hem fet una invriència fantàstica! Espero
Espigoladors. Una expeaixí!” (2 de juliol)
que tots els dies siguin

“Avui, a l’activitat d’investigació, he après que
de vegades no tota la informació que et donen
és certa” (2 de juliol)
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Xesca
Pinós

Jana
Ochoa

“El que més m’ha agradat d’avui ha sigut el taller
amb Els40, perquè hem hagut de fer com si
presentessim una cançó, amb el micro i amb els
cascos. M’ho he passat molt bé!” (1 de juliol)

Aitana
Barberà

toni
èixer l’Ansos
n
o
c
e
d
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privileg
es famo
tingut el royo i molts altr liol)
m
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h
i
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r
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“A
Natalia A
isme” (1
Bassas, laallen en el period
que treb

“El Campus ens ha encantat i tornarem l’any que
ve!!” (6 de juliol)

“Avui hem hagut
de desp
creeati
tivit
itat per pensar un ertar la nostra
titular que resum
Campus. A banda,
ís
al
ta
lle
r
de televisió hem apel
a organitzar-nos
en
tr
e
no
saltres per decidi rès
havíem de fer, i ta
r qu
m
bé
he
m
hagut de controla è
nervis davant de
r els
les càmeres” (4 de
juliol)

Mariina
Pagani

“Avui a la platja hem jugat amb les onades. I per
cert… són més altes que les de Mallorca! He fet
noves amistats i he après moltes coses noves: és
fantàstic!” (2 de juliol)

Pa
Pau
Oli
Oliver

Paula
Dupré

Bet
Novellas

“Aquests
desconeg dies he après un
que han dut per a mi. He c valor de l’amistat
M’han de eixat una marca onegut unes pers
coneixemmostrat que sort en la meva curta ones
i ganes d ents, però sobre iré d’aquí amb m vida…
e menjar
olts
-me el mtot amb moltes am
ón” (6 de
juliol) istats

“No és fàcil fer una bona foto, no és fàcil posar-se
darrere de l’objectiu d’una càmera i no és fàcil
entendre la feina d’un bon fotoperiodista, però
nosaltres ho hem fet. Al vespre hem anat a la
piscina i hem ballat i cantat com si no hi hagués un
demà. Ha sigut una nit inoblidable” (5 de juliol)

Adriana
Sunet

Aisha
Sowsarri

“Avui ha sigut un dels millors dies, perquè hem
anat a la SER i a l’ARA. A la redacció del diari hem
vist com l’home del temps gravava la predicció i
seguidament ho hem pogut provar nosaltres.
M’ho he passat superbé, tot i que també m’he
cansat una miqueta!” (3 de juliol)

“Hem anat a la SER i hem après que el més
ci
important a la ràdio és la música, la veu, el silenci
i els efectes especials. Després hem anat al diari
ARA i hem ajudat a triar les fotos que sortiran
demà al diari” (3 de juliol)

Noa Yi

Berta
Monserdà

“Sempre havia pensat que, si algun dia soc
periodista, seria redactora. Però avui, amb la
visita al diari ARA, he pogut veure que en realitat
el que m’agradaria és ser fotògrafa. Això és el que
après: he descobert què és el que de debò
m’agrada” (3 de juliol)

Oriol
Hipar
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“Avui ha sigut un dia molt mogut. Hem anat a
l’ARA i, després, a la SER, on hem vist un
programa en directe!!! Increïble! Hi havia un
locutor, el Jordi, que feia molt de riure. En
resum, que aquest dia m’ha encantat. Tot això
serà inoblidable per a mi!” (3 de juliol)
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Emma
Fernández

Maria
Lladó

“Avui he après que els comentaristes de ràdio
tenen una vida molt dura i una llengua molt àgil”
(1 de juliol)

“Avui ha sigut un dia magnífic. Hem passat el
matí a Mercabarna, on hem après un piló de
coses i hem fet un taller de fotografia. L’última
nit ha sigut la millor: després de sopar hem anat a
la piscina per sorpresa!” (5 de juliol)
lor dia
bte el milque
u
d
s
n
e
s
sigut
visiu
atge tele
i, avui ha
près a
“Per a m em fet un report dels pares, i he a ol)
t
h
de tots: dissabte davan carrer” (4 de juli
emetrem b les càmeres al
sortir am

Maria
Magdalena
Perelló

Ivet
Tibau

“Avui al matí hem preparat un programa de
televisió, i mai m’hauria pensat que seria tan
complicat fer-ho sense equivocar-te. A
l’horabaixa he après a anar amb catamarà i caiac,
i és xulíssim. M’ha encantat!” (4
( de juliol)
j
)

“Avui m’ho he passat fantàsticl! Hem estat fent
un guió per a un vídeo i m’ha encantat gravar amb
càmeres i vídeos reals. Ha sigut un dia molt
entretingut i divertit, però cansat!” (4 de juliol)
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