Disposem de més
eines de comunicació
i més informació
que mai, però estem
ben informades
i informats?
Amb les xarxes socials, les notícies
falses, els grups endogàmics
“d’amistats” virtuals, el control
del ‘bigdata’, la saturació de
continguts, la velocitat frenètica
de consum informatiu, queda espai
per a la reflexió i el pensament crític?
Com accedir a fonts i continguts
fiables en l’era de les dades?
Quines alternatives podria presentar
una comunicació feminista?

Universitat Popular
aniversari (1903–2019)

25 febrer � 5 març

www.universitatpopular.com

elles

La Universitat Popular de València,
fundada el 1903, té com a principal
objectiu impulsar la participació
social des de l’accés a la cultura
i el pensament crític.

questıonen
Visió crítica en l’era
de la desinformació
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CENTRE CULTURAL LA NAU UV.
PARANIMF.

C. de la Universitat, 2.

18.00 h. | TAULA RODONA

La crítica com antídot
Áurea Ortiz. Professora de la Universitat
de València i crítica de cine.
Yolanda Domínguez. Artista visual, experta
en gènere i comunicació.
Tania Castro. Fotògrafa. Fundadora i directora
de Photon Festival.
Modera Lola Bañón. Periodista i professora de la
Universitat de València.

Notícies falses i xarxes socials:
preparar-nos enfront de les
noves estratègies de comunicació

Duració: 90 minuts en una sola sessió. Gratuït
i obert al públic. Horaris de matí i vesprada
a diferents centres UP.

Pilar Almenar. Periodista especialitzada
en periodisme social i col·laboradora
de diferents mitjans.

Més informació i inscripcions:
· www.universitatpopular.com
· upcomunicacio@valencia.es
· Centres UP
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CCCC EL CARME.
SALA DORMITORI.

C. Museu, 2.

MARÇ

ESPAI SOCIOCULTURAL
PALAUET D’AIORA.

C. Sants Just i Pastor, 96.

18.00 h. | CONFERÈNCIA

11.30 h. | TAULA RODONA

Pensament crític en l’era
de la desinformació: noves
estratègies de comunicació

El pensament crític
i la construcció de ciutadania
a la Universitat Popular
de València

Rosa María Calaf. Periodista. Ha sigut
corresponsal de RTVE en Estats Units, Moscou,
Buenos Aires, Àsia, Roma i el Vaticà.
Al final de l’acte:

Activistes i creatives. Art
i feminismes per al canvi social
Distribució del número 3 dels Quaderns de la
Universitat Popular de València. Conferències
segle a segle. Textos d’Irene Ballester Buigues
(2018) i Luis Simarro (1903).

La formació al llarg de la vida a la Universitat
Popular com a eina per a una ciutadania crítica
i participativa.
Sylvia Pérez i Cristina Marco. Formadores
de Comunicació a UP València.
Asunta Tamarit. Formadora de Cultura
Valenciana a UP València.
Juanjo Llorente. Tècnic de UP València.
Modera Anna Gimeno. Periodista. Responsable
de Comunicació de UP València.

