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BREU PRESENTACIÓ D’ESTUDIS DE CASOS 

  

 

Bianca La Placa 
Caffè dei giornalisti 
Periodista professional, treballa per a una revista mensual d’educació ambiental 
(www.educazionesostenibile.it) amb la que ha organitzat la publicació de llibres, revistes 
i informes. 
Organitza esdeveniments culturals (congressos, presentacions, seminaris) sobre temes 
relacionats amb la sostenibilitat i l’economia verda. Ha col·laborat amb un diari digital 
(www.lindro.it), escrivint articles tant de caire ambiental com parlant de les relacions 
fills- família. Ha treballat com a corresponsal de problemes socials a Piemont i a la Vall 
d’Aosta per a l’agència de premsa Redattore sociale.  

 

 

Fabio Bucciarelli 
ME-MO Magazine  
Fabio Bucciarelli és un fotògraf que s'ha dedicat sobretot als conflictes bèl·lics i les seves 
conseqüències humanitàries. Ha passat els últims anys cobrint els canvis constants a 
l’Àfrica i a l’Orient Mitjà, en particular a Líbia, Síria, Sudan del Sud i Mali. Abans de 
convertir-se en fotògraf, es va llicenciar en Enginyeria al Politècnic de Torí, i després es 
va especialitzar en l’estudi d’imatges digitals a la Universitat de València. Des de 2009 
s’ha dedicat completament a la fotografia, treballant en l’equip de La Press/AP i de 
seguida (2010-2011) per a l’agència italiana LUZ Photo. En la actualitat, col·labora amb 
l’Agence France Press i amb diverses ONGs, entre las quals hi ha la Creu Roja 
Internacional i el Comitè de Col·laboració Mèdica. Les seves fotografies s’han publicat a 
TIME Magazine, al The Guardian, al Observer, al New York Times, a la BBC, a la Foreign 
Policy, al Stern, al Die Zeit, al Paris Match, a la Stampa, al Fatto Quotidiano i a la 
Repubblica.  

 

 

Carlos Bajo Erro  
Planeta Futuro - El pais  
Carlos Bajo Erro (Pamplona, 1978). Periodista i investigador social, especialitzat en la 
comunicació i l’ús de les TIC per a la transformació social a l’Àfrica.   
És col·laborador del portal especialitzat en cooperació i drets humans Planeta Futuro de 
El País, membre de Wiriko, associació cultural per a la divulgació i promoció de les arts i 
cultures africanes, i encarregat de la comunicació on-line del Centre d'Estudis Africans i 
Interculturals (CEA), ONG federada a Lafede.cat. 

 

 

Ellen de Lange 
Head data journalism team OneWord 
@oneworldnl/@ellendelange 
Ellen de Lange és la directora de l’ equip de periodistes de dades de OneWorld. 
Oneworld és una plataforma periodística (revistes, web i esdeveniments) centrada en la 
cooperació internacional i la sostenibilitat. Encara que es va formar com a antropòloga i 
ha treballat en l’àmbit de la comunicació i el periodisme durant força anys, Ellen 
s’esforça per aconseguir una millor comprensió de les qüestions globals utilitzant fets, 
números i imatges.  
És la fundadora de l’equip de periodistes de dades de OneWorld. Un dels seus projectes 
principals és l’Atlas de Dades OneWorld, una eina que mostra el desenvolupament dels 
països arreu, a través de diferents tipus de mapes i gràfics, i per tant, potencia la 
transparència en el sector del desenvolupament i de la sostenibilitat. Ha realitzat 
diferents publicacions multimèdia, informes de tot el món, com la República 
Democràtica del Congo i les Filipines, i també ha creat un joc que permet entendre per 
què és tan important el desenvolupament arreu. 

 

 

Thierry Borde  
Médias Citoyens 
Thierry Borde és el director i cofundador de la xarxa MédiasCitoyens. Mitjançant 
aquesta xarxa realitza projectes de cooperació entre els mitjans de comunicació, publica 
textos i articles al web www.mediascitoyens.eu. Partidari de la unió de tots els mitjans 
lliures i ciutadans a nivell nacional, participa activament a xarxes com la Federació 
nacional de vídeos de països i barris o a la Coordinació Permanent dels Mitjans Lliures. 
És també vicepresident de Couleurs FM, una ràdio associativa de Bourgoin-Jallieu, al 
nord de l’Isère (Roine-Alps). 



 

 

Marco Boscolo 

Seedversity  - Wired 
Marco Boscolo, periodista freelance, col·labora amb Wired- Le Scienze, i amb la Radio 
Città del Capo de Bolonya. Ha escrit per La Repubblica, Mente e Cervello, Apogeo 
Online, Nòva – Il Sole24 Ore i Linkiesta i també ha col·laborat amb Radio 24 i 
SciDev.Net. Ha realitzat un reportatge per la Radio Popolare i la Radio 3  Scienza. En els 
últims anys, s’ha dedicat al periodisme de dades. La seva investigació sobre la qualitat 
dels hospitals italians ha estat seleccionada com a finalista per al Premi de Periodisme 
de Dades 2013. 
 
 

 

 

Elisenda Rovira  
Annuaire Médiacat  
Elisenda Rovira és periodista i coordinadora de l’Anuari dels silencis mediàtics -
Mèdia.cat. Ha treballat en diversos mitjans de comunicació, entre els quals destaquen 
els mitjans públics catalans com Catalunya Ràdio i TV3. L’Anuari dels silencis mediàtics -
Mèdia.cat és un projecte de periodisme d’investigació de l’Observatori crític dels 
mitjans-Mèdia.cat, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils. Es va crear fa cinc 
anys i des de llavors aporta llum sobre els temes silenciats cada any pels grans mitjans 
de comunicació en forma de reportatges en profunditat. Molts dels reportatges hann 
comptat amb les ONG com a fonts informatives principals. Elisenda Rovira coordina 
també la comunicació de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, una organització 
educativa que treballa en l’educació per al desenvolupament.  

 

 

Andrea Paracchini  
Altermonde 

Andrea Paracchini va néixer a Novara, però des de 2007 viu i treballa a París.  
Periodista professional, en els últims anys ha escrit sobre el desenvolupament sostenible 
i, especialment, sobre economia social i solidària per diverses agències i revistes 
francòfones, entre les quals figuren Rue89, Libération, Le Nouvel Économiste, 
Territoires... A Itàlia, ha col·laborat amb la LSDI i amb La Nuova Ecologia. Des del 
febrer de 2014 forma part de la redacció d’Altermondes on és responsable dels 
continguts digitals. Ha publicat l'ebook La révolution des colibris. Otto percorsi collettivi 
di sostenibilità che stanno cambiando la Francia… e potrebbero contagiare l’Italia 
(Asterisk, 2013). 

 

 

Siri Lijfering 
IDleaks 
Siri Lijfering és periodista de temes de desenvolupament internacional. Treballa pel New 
World Campus a l’Haia, una comunitat d’emprenedors, investigadors, especialistes en 
desenvolupament i inversors que treballen junts en qüestions globals relacionades amb 
el desenvolupament sostenible. Actualment, la Siri és també la presidenta de IDleaks, 
una plataforma per aquells ciutadans que promouen una comunicació justa i honesta 
pel que fa al desenvolupament internacional.  
Té un Màster per la Universitat d’Edimburg (Escòcia) en Desenvolupament Internacional 
centrat en l’Àfrica. Es va llicenciar en Antropologia social i cultural a la Universitat Vrije 
a Amsterdam. Ha treballat com a editora a Vice Versa, el diari holandès sobre 
desenvolupament internacional i ha escrit articles sobre qüestions de desenvolupament, 
ha organitzat debats online i en directe, i ha publicat el llibre Reframing the Message, 
un debat per trobar l’encaix del desenvolupament internacional en el món. 

 

 

Naomi Linehan  
DOCHAS 
Periodista, autora, documentalista, productora i reportera. Naomi Linehan és en 
l’actualitat funcionària especialista en mitjans de comunicació per l’Any Europeu per al 
Desenvolupament a Dochas, l’associació irlandesa d’organitzacions no-governamentals 
per al desenvolupament. 
www.dochas.ie 
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Ahmad Ashour  
Al Jazeera - Public Liberties & Human Rights 
Ahmed Ashour és productor senior d’Al Jazeera Public liberties and Human Rights 
Center (Centre de Drets Humans i llibertats públiques Al Jazeera). Ha sigut 
corresponsal per Al Jazeera Network a Sicília durant bastants anys, on ha investigat 
sobre temes de migració. Anteriorment, va ser el director general de l’ Al Jazeera 
Talk, una plataforma online per bloggers on hi ha inclosa tota la comunitat i que es 
va crear el 2006. Ahmed va començar a treballar amb Al Jazeera el febrer de 2004, i 
té un gran interès en el desenvolupament dels mitjans en el mon àrab. El 2011 va 
participar en la creació de nous materials per Al Jazeera per tal de poder cobrir les 
revolucions àrabs. 

 
 

 

Chris Arsenault  
Thomson Reuters Foundation 
Chris Arsenault és un reporter establert a Roma que treballa per a la fundació 
Thomson Reuters cobrint temes relacionats amb la seguretat alimentària. Va obtenir 
una beca d’investigació a la Wolfon Press de la Universitat de Cambridge i té un 
Màster en història mediambiental per la Universitat de Columbia Britànica al Canadà. 
Ha informat com a reporter des de països en vies de desenvolupament –Veneçuela, 
Mali, Jordània, Guatemala, Mèxic, Cuba, Colòmbia- i des de més d’una dotzena de 
països com a corresponsal d’Al Jazeera English, de la Corporació Televisiva 
Canadenca i del Servei Inter Press. 
 
 

 

 

Stefano Arduini  
Vita 
Stefano Arduini és cap de redacció de la revista Vita magazine i Vita.it. Va guanyar 
el Premi de Periodisme 2004 "Mauro Gavinelli". Autor, juntament amb el president 
de la Fundació Unicredt Maurizio Carrara de "Històries d'extraordinària filantropia", 
publicat pel Grup Sole 24 Orre 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cristina Mas  
ARA 
Cristina Mas, periodista editora de la secció Internacional d’Ara.cat  en les versions 
de paper i digital. Especialitzada en la regió mediterrània, ha cobert des de Tunis i 
Líbia les primaveres àrabs com a enviada especial. També ha sigut enviada especial 
a Grècia per fer un seguiment de la crisis financera del país i al sud d’Espanya per 
informar sobre la crisis migratòria. Anteriorment havia sigut periodista freelance a 
Gaza, Turquia i a la zona dels Balcans i també havia treballat en el departament de 
comunicació de la ONG Vicente Ferrer. 
 

 

 

Ziad Maalouf  
Radio France International 
Ziad Maalouf treballa per a la Ràdio Internacional Francesa. Anima L’atelier des 
médias, un web i emissió setmanal participativa, que compta amb el suport d’una 
comunitat en línia de més de 16.000 membres (http://atelier.rfi.fr). Aquest 
programa s’interessa cada setmana per l’actualitat dels mitjans de comunicació. Es 
podria dir que és un laboratori on s’exploren noves maneres de fer ràdio i 
periodisme. Ziad coordina, en aquesta mateixa línia, Mondoblog.org, una comunitat 
de bloguers francòfons amb base a uns seixanta països (http://mondoblog.org) 
i Arablog.org, una comunitat de bloguers de parla àrab creada el 2014 
(http://arablog.org). Llicenciat en Història i Ciències Polítiques, Ziad Maalouf 
ensenya periodisme a l’institut pràctic del periodisme de París. 

 


