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La Itàlia de Berlusconi: la deriva de la
llibertat d’informació és el títol del IV
Fòrum de Periodistes de la Mediter-
rània, que organitzen conjuntament
la Universitat de València i l’Ajunta-
ment de Gandia, dins del marc del
Centre Internacional de Gandia. La
inscripció ja està oberta en l’adreça
electrònica http://www.uv.es/cig. El
IV Fòrum, que compta amb un crèdit
de lliure opció, se celebra els dies 11 i
12 de novembre a la seu del Centre In-
ternacional de Gandia (carrer Funda-
ció Vicent Ferrer 6).

La conferència inaugural estarà a
càrrec de Concita De Gregorio, direc-
tora del diari L’Unità. Serà dijous 11
de novembre (19:30 hores), amb les
intervencions de Joan del Alcàzar, di-
rector del Centre Internacional de
Gandia; Josep Lluís Gómez Mompart,
catedràtic de Periodisme de la Uni-
versitat de València; i Sílvia Barona,
vicerectora de Relacions Institucio-
nals i Comunicació de la Universitat
de València, que presidirà l’acte.

La jornada de divendres, 12 de no-
vembre, tindrà sessions de matí i ves-
prada. Al matí (10:30 hores) hi haurà
una taula redona sobre Llibertat d’in-
formació i democràcia a Itàlia. Inter-
vindran Rossend Domènech, corres-
ponsal a Itàlia d’El Periódico; Concita
De Gregorio, directora del diari L’U-
nità; i Leonardo Carbone, excònsol
italià a València. A la vesprada (16:30
hores), la taula redona analitzarà la
Crisi informativa a la Mediterrània oc-
cidental. Parlaran Maria Dolors Mas-
sana, presidenta de Reporters sense

Fronteres-Espanya; Rafael Xambó,
professor de Sociologia de la Univer-
sitat de València; i Juli Esteve, direc-
tor d’InfoTV on line.

La política del govern de Silvio Ber-
lusconi, després de tres victòries elec-
torals (1994, 2001 i 2008), tot i que
últimament està trontollant la coali-
ció governamental, està afectant no
només els àmbits socioeconòmics i le-

gislatius, sinó també drets fonamen-
tals com ara la llibertat d’informació
i d’expressió. Aquells mitjans de co-
municació i aquells periodistes que
difonen informacions que palesen
aquesta prepotència del poder o que
revelen comportaments personals de
Berlusconi reprovables són instigats,
intimidats i fins i tot acomiadats del
seu lloc de treball. Les pressions de

tota mena estan generant una por a
exercir la llibertat de premsa i provo-
cant que alguns professionals opten
per l’autocensura.

Itàlia és l’únic país de l’Europa oc-
cidental on des del 2008 la llibertat
de premsa ha retrocedit. Després de
sis dècades de llibertats públiques i
de democràcia, durant les quals han
proliferat múltiples mitjans de comu-
nicació prou plurals i de qualitat,
molts italians s’oposen a perdre el
dret a saber i el dret a estar informats,
tal com deien algunes de les pancar-
tes de la manifestació per la llibertat
d’expressió i d’informació que el 3
d’octubre del 2009 va reunir més de
tres-centes mil persones a Roma.
També milers de ciutadans es van ma-
nifestar a Roma, Milà i Torí el passat
1 de juliol d’enguany amb el lema No
al silenci d’Estat i, huit dies més tard,
la república italiana va viure un dia
sense mitjans de comunicació (llevat
dels controlats per Berlusconi), una
vaga informativa convocada per la Fe-
deració Nacional de la Premsa Italia-
na (Finsi, per les sigles italianes).

Explicar aquest estat de la qüestió
informativa italiana, agreujat arran
d’un projecte de llei conegut popular-
ment com la legge bavaglio (“la llei
mordassa”) i per les repercussions
per a la salut cívica, és un dels objec-
tius del IV Fòrum. Però alhora plan-
tejar si aquesta deriva de la llibertat
d’informació italiana té similituds en
el nostra país, per tal de debatre tam-
bé l’abast que aquest procés de de-
gradació informativa i comunicativa
pot tindre per a les democràcies
mediterrànies.

La política comunicativa de
Berlusconi es debatrà a Gandia 
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La directora de ‘L’Unità’ obrirà el IV Fòrum de Periodistes de la Mediterrània
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Cinc professors històrics de la Univer-
sitat de València s’han jubilat la passa-
da setmana. Es tracta de Josep Guia,
José Martínez Verduch, Josep Martí-
nez Alfaro, Rafael Pla i José Miguel Ber-
nardo. Tots de la Facultat de Matemà-
tiques, que va celebrar divendres un
acte acadèmic. En paraules del degà
Rafael Crespo, la dedicació de tots ha
estat singular, “no només a la Facultat
en particular, sinó a la Universitat en
general, més encara en anys difícils en
què la consecució de la democràcia i la
construcció d’un nou esquema univer-
sitari eren indissolubles”.

Martínez Alfaro i Guia, de la prime-
ra promoció de la carrera de Matemà-
tiques, van contribuir, junt amb Pla, a
la creació de la secció de Matemàti-
ques en els seus temps d’estudiants,
amb el professor Lorenzo Ferrer, i van
passar a formar part de la seua càte-
dra. Bernardo, de la segona promoció,
es va incorporar al Departament d’Es-
tadística amb Gutiérrez. I Martínez
Verduch va arribar al ja format Depar-
tament d’Àlgebra. En paraules del
degà, “dir Pla i dir Guia a la Universi-
tat de València és dir també política: el
primer des de la seua militància sindi-
cal en CCOO i el segon des de la seua
militància catalanista, com a precur-
sor de la docència en català en la nos-
tra Universitat”. 

Martínez Alfaro va formar part de la
junta democràtica de la Facultat de
Ciències. Bernardo, investigador en l’à-
rea de l’estadística baiesiana, va ser di-
rector general de la Generalitat, amb
el PSPV-PSOE, i ha dirigit un nombrós
grup d’investigació. Martínez Verduch
ha estat director del seu departament
i  vicedegà de la Facultat, entre moltes
altres tasques.

Homenatge a cinc
professors de
Matemàtiques
que es jubilen

A la Facultat de Dret ho tenen tot enllestit per
posar en marxa la primera Comissió d’Igualtat
amb la participació de professorat, personal
d’administració i serveis i estudiants: “La idea
és portar a la Facultat el compliment del que
ens demana la Unitat d’Igualtat de la UVEG. La
Universitat ha de disposar espais descentralit-
zats en cada centre per treballar a favor de la
igualtat entre dones i homes”, explica la profes-
sora Gemma Fabregat, doctora en Dret, profes-
sora titular del Departament de Dret del Tre-
ball i Seguretat Social de la Universitat de Va-
lència i membre de la Comissió de Polítiques
d’Igualtat d’aquesta universitat.

La Facultat de Ciències Socials, així com Filo-
sofia i Ciències de l’Educació, es troben treba-
llant en aquests moments en la constitució d’u-
na Comissió d’Igualtat per a cada centre. La Fa-
cultat de Dret, però, ha estat pionera en la crea-
ció d’aquesta comissió, que encara el nou curs
acabat d’inaugurar amb moltes expectatives.

I és que crear una Comissió d’Igualtat en
cada centre per promocionar-hi la igualtat efec-
tiva és una de les mesures previstes en el I Pla
d’Igualtat de la Universitat de València. Una
mesura que ve lligada a l’objectiu de “promoure

condicions favorables per a la participació de
les dones” emmarcat en l’eix cinqué de partici-
pació i govern que pretén fomentar la participa-
ció de les dones en la vida universitària, promo-
vent les condicions favorables per aconseguir
una presència equilibrada en els òrgans de re-
presentació i govern, modificant per a això les
normatives necessàries.

Gemma es mostra convençuda que el compli-
ment de la Llei d’Igualtat s’està portant a ter-
me: “Potser sóc de les poques persones que ho
creu”, i afirma amb contundència que “la llei ha
començant a canviar consciències, a menejar el
problema de les desigualtats entre dones i ho-
mes, i està tenint un efecte molt positiu”.

“Aprecie una preocupació perquè les dones
estiguen representades igual que els homes, i
això té a veure amb el nostre Pla, però sobre-
tot amb l’entrada en vigor de la Llei d’Igual-
tat”, explica Gemma Fabregat. “Des d’eixe
moment”, continua, “es constata un incre-
ment de la participació de les dones i una pre-
ocupació perquè en les comissions, en els tri-
bunals, en qualsevol òrgan col·legiat de la
Universitat, hi haja paritat o almenys que es-
tiga la tendència cap a la paritat”.

Experta en Plans d’Igualtat en l’Administra-
ció Pública, i autora de diverses publicacions al
respecte, ha estat participant en la Comissió
Redactora del Pla d’Igualtat de la Universitat de
València, del qual comenta que es tracta “d’un
Pla d’Igualtat molt ambiciós en el sentit que
afecta no només les relacions laborals, sinó tot
allò que la Universitat creu que és important
ressaltar per aconseguir una igualtat real entre
homes i dones.” Ens trobem davant els punts
forts i els punts febles del Pla d’Igualtat, “el Pla
d’Igualtat no es dirigeix només al PDI i al PAS
com a empleats, sinó que inclou aquesta ves-
sant dins de tota una globalitat de mesures. Des
d’eixa perspectiva, entenc que com a pla ambi-
ciós té punts forts, però tot plegat debilita la fe-
rramenta laboral que pot arribar a ser. Però no
només és un handicap de la Universitat, ja que
açò està passant també als ajuntaments on es
troben ara mateix treballant en plans d’igualtat
només per als treballadors com a empleats”.

La revisió dels continguts, objectius i assig-
natures dels nous títols de grau de la Facultat
de Dret, pel que fa a la igualtat i/o perspectiva
de gènere, no aporta gaires novetats.

En el nou títol de grau de Dret els objectius

generals introdueixen el compromís amb el
principi d’igualtat, però, malauradament, se-
gons l’informe elaborat per la Unitat d’Igualtat,
ni les competències generals ni les instrumen-
tals, interpersonals i sistèmiques tenen en
compte la perspectiva de gènere i tampoc no
s’hi troba cap matèria ni assignatura específica
que aborde la formació en gènere.

D’altra banda, en la nova titulació de Crimi-
nologia es tracta la violència de gènere en una
assignatura específica, cosa que també passava
en l’anterior pla d’estudis, mentre que a Cièn-
cies Polítiques les assignatures de Dret Consti-
tucional i Polítiques Públiques inclouen la
igualtat però “sobretot en Dret”, apunta Gem-
ma Fabregat, per a qui “la igualtat s’ha de trac-
tar en quasi totes les assignatures”. Segons Fa-
bregat: “Jo explique la igualtat en Dret del Tre-
ball ara, i l’explicava fa deu anys perquè hi ha
molts preceptes de l’Estatut dels Treballadors
que fan referència a la igualtat. Quan explique
retribucions, explique dones i homes en les re-
tribucions; quan explique la nul·litat d’un con-
tracte amb motius discriminatoris, explique l’a-
comiadament per embaràs. Explique la igualtat
al llarg de tota la meua matèria, i això ho hau-
rien de fer tots”. 

Pau Serrano.
Unitat d’Igualtat UVEG

LA FINESTRA DE LA IGUALTAT

La Llei d’Igualtat està canviant consciències


