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‘Setembre CRÍTIC’: així celebrarem els
nostres cinc anys de vida

Un debat públic amb Yayo Herrero i David Fernàndez tancarà
aquest cicle d'activitats el divendres 27 de setembre al CCCB

Redacció

Un cicle d’activitats sobre cultura i pensament crític és la manera com hem decidit celebrar el
cinquè aniversari de CRÍTIC. Serà entre el 25 i el 27 de setembre al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB), es dirà ‘Setembre CRÍTIC’ i tindrà com a plat fort un
debat públic amb l’ecofeminista Yayo Herrero i el periodista i exdiputat David Fernàndez, el
divendres 27 al vespre. CRÍTIC va néixer com a mitjà de comunicació el 18 de setembre de 2014,
també amb un acte de presentació al CCCB, i en només cinc anys s’ha consolidat com un referent
del ‘periodisme lent i reflexiu’ en català.

Les tardes dels dies 25 i 26 de setembre, dimecres i dijous, es faran dos tallers seminari, de 17 a 20
hores, prèvia matriculació a la nostra web. El primer l’impartirà el professor de Comunicació de la
UAB Xavier Giró, i es titula “Eines per a una visió crítica dels mitjans de comunicació“, mentre
que el segon, l’endemà, serà a càrrec del col·lectiu periodístic Story Data, especialitzat en
visualització de dades en entorns virtuals, i es titula “Expedició CDD: cultura, dades i dones“.
Cada taller seminari estarà limitat a un màxim de 30 persones, amb l’objectiu que sigui realment un
taller pràctic i no pas una introducció teòrica. Les persones subscriptores de CRÍTIC disposen de
descomptes en la matrícula per a aquests tallers. A més, qui vulgui matricular-se a tots dos tallers
també disposa d’un preu especial.
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Yayo Herrero i David Fernàndez seran els ponents del debat del divendres 27 de setembre / Fotos:
DAVID SABADELL i JORDI BORRÀS

Per cloure el cicle, el divendres 27 de setembre, a les 19 hores, farem un acte públic, obert a
tothom, també al CCCB, que consistirà en una conversa debat amb la professora i activista
ecofeminista Yayo Herrero i el periodista i exdiputat de la CUP al Parlament David
Fernàndez. La conversa girarà entorn de l’emergència climàtica aprofitant que el mateix 27 s’haurà
celebrat la Vaga pel Clima. També aprofitarem la seva presència per parlar de cultura i pensament
crític. La conversa serà moderada per un/a periodista de CRÍTIC.

A continuació del debat, convidem les persones sòcies, subscriptores i lectores en general a
acompanyar-nos en una petita festa d’aniversari que celebrarem al bar Terracccita, situat al
mateix recinte del Centre de Cultura Contemporània, i que s’allargarà fins a la mitjanit. Sòcies i
subscriptores disposaran de tiquets de consumició en agraïment pel seu suport econòmic, que fa
possible que CRÍTIC sigui un mitjà independent i no lligat a interessos d’altres empreses o
institucions públiques.

CRÍTIC arriba al cinquè aniversari en un bon moment econòmic i professional. La
cooperativa editora, CRÍTIC SCCL, té els comptes sanejats en els últims tres exercicis (2016, 2017 i
2018) —vegeu les dades del darrer exercici en aquest apunt—, la plantilla fixa passarà aviat de cinc
a set persones sòcies de treball, i la nova pàgina web, llançada a finals de març del 2019, ha estat
una millora important, tant de disseny i reordenació dels continguts com de prestacions per als
usuaris i subscriptors. També recentment s’ha aprovat el marc estratègic de CRÍTIC amb l’horitzó
2022, que preveu diversos projectes a posar en marxa en els pròxims tres anys.
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