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INTRODUCCIÓ 
De tots és conegut el poder dels mitjans de comunicació en influir-hi en la  societat; 
per això és important analitzar la imatge que transmeten de persones afectades 
d’un trastorn mental i  altres discapacitats .    
 
OBJECTIU 
Explicar les experiències innovadores que dins la comunicació digital ha 
desenvolupat la web del diari La Vanguardia (http://www.lavanguardia.es) en els 
darrers  anys. 
 
METODOLOGIA 
Des de fa 2 anys, la web de La Vanguardia duu a terme iniciatives que fomenten la 
participació dels usuaris.  
   
És el cas, dels Fòrums Apadrinats. Són espais de debat sobre temàtiques concretes, 
moderats i gestionats per un lector expert. Aquests fòrums, a part de potenciar el 
debat, generen un volum d’informació i de coneixement.  
 
D’altra banda, La Vanguardia.es permet comentar les seves noticies i 
reportatges; aquest és un altre canal de participació. El periodista que redacta una 
informació sobre alguna qüestió relacionada amb salut mental o discapacitat es 
sotmet,  a la crítica directa de l’audiència. Els comentaris dels lectors han contribuït 
a millorar la informació.  
 
RESULTATS 
Des que es va iniciar el projecte Fòrums Apadrinats, els fòrums sobre temàtiques 
relacionades amb la salut mental i la discapacitat han anat augmentant (vam 
començar amb un i ara tenim 4) ; representen una de les temàtiques més 
tractades. Igualment, la participació dels usuaris també ha augmentat (alguns 
fòrums arriben a les 1000 aportacions)  
 
CONCLUSIONS 
La posada en marxa d’aquestes iniciatives contribueixen a reduir l’estigmatització 
de les persones discapacitades i les afectes per trastorns mentals. 
 
 
Forma de presentació : comunicació oral.  


