L’OETI inaugura dilluns la XV Edició dels Actes de l’Observatori
Europeu de la Televisió Infantil amb la presència de Jordi Pujol
Barcelona acull la propera setmana la 15 Edició dels Actes de l’Observatori Europeu de la
Televisió Infantil (OETI) on experts de tot el món debaten al voltant dels valors dels
audiovisuals en els més petits.
Alumnes d’ESO de l’Institut Milà i Fontanals participaran a la cerimònia d’inauguració,
que tindrà lloc dilluns a partir de les 19.30 hores a l’Ajuntament de Barcelona, fent
reflexionar als assistents a través de les seves preguntes i els seus audiovisuals sobre la
importància de les pantalles en el imaginari i en la creació de valors del nens.
Durant l’acte s’entregarà la Menció especial Premi UNICEF 15 anys OETI al curtmetratge
sobre la SIDA The sky in he eyes de la directora Oida Smit i la Menció especial de l’OETI a
la pel·lícula del director català Jordi Llompart, Viatge Màgic a Àfrica.

CERIMÒNIA INAUGURACIÓ de la XV Edició dels ACTES de l’OETI
15 anys OETI – Els valors de les pantalles
Dia: dilluns 14 de novembre
Hora: 19:30 hores
Lloc: Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona (Pl. St. Jaume, 1 Barcelona)
A l’acte presidit per Francesc Llobet i Valentí Gómez, president i president d’honor de l’OETI,
assistiran entre d’altres l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i el secretari de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Josep Martí.
Els mitjans que vulguin assistir a l’acte o gestionar entrevistes poden posar-se en contacte
amb Sandra Garcia al 663.943.389 o a sgarcia@strategycomm.net

11 de Novembre de 2011- L’Observatori Europeu de la Televisió Infantil (OETI) inaugura el
proper dilluns 14 de novembre la XV Edició dels Actes de l’Observatori Europeu de la
Televisió Infantil. L’OETI, que treballa per assolir que els programes de televisió, i per
extensió els audiovisuals (videojocs, Internet o telèfons mòbils, entre d’altres) destinats als
nens siguin formatius, educatius i entretinguts, celebra del 15 al 18 de novembre a
Barcelona l’Observatori Europeu de la Televisió Infantil que agrupa, com cada any, el
Festival Internacional de l’Audiovisual de Barcelona (FIAB), el Fòrum Mundial de la TV
Infantil i les Jornades de l’Observatori.
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L’acte, que començarà a dos quarts de vuit del vespre al Saló de Cròniques de
l’Ajuntament de Barcelona, estarà presidit per Francesc Llobet i Valentí, president i
president d’honor de l’OETI i comptarà amb la presència de representants de totes les
institucions catalanes, entre els que destaquen l’expresident Jordi Pujol i el Secretari de
Comunicació de la Generalitat, Josep Martí.
En aquesta edició la cerimònia d’inauguració compta amb la col·laboració d’un grup
d’alumnes del grup d’audiovisuals d’ESO de l’Institut Milà i Fontanals que han preparat un
seguit de vídeos amb preguntes per fer reflexionar els assistents sobre la importància de
les pantalles en el imaginari i en la creació de valors del nens.
Durant el transcurs de l’acte, i en commemoració del 15è aniversari, l’OETI entregarà el
Premi UNICEF al millor audiovisual premiat en aquesta categoria durant aquests quinze
anys, el curtmetratge sobre la SIDA de la directora Oida Smit The Sky in her eyes, premiada
el 2003. I una Menció Especial a la pel·lícula Viatge Màgic a l’Àfrica del director, productor
i periodista català Jordi Llompart.
Actes XV Observatori Europeu de la Televisió Infantil
El actes de l’edició d’enguany de l’Observatori Europeu de la Televisió Infantil inclouen el
XV Festival Internacional de l’Audiovisual de Barcelona (FIAB), que tindrà lloc a partir de
dimarts 15 i fins divendres 18 de novembre al Caixa Fòrum -Centre Social i Cultural de
l´Obra Social la Caixa a Barcelona- i on sota el títol Els valors de les pantalles: La
convivència i el respecte a la diferència a través de les pantalles, es projectaran
produccions audiovisuals amb valors realitzades a tot el món i una selecció de les millors
mostres projectades durant aquests quinze anys.
De forma paral·lela el divendres 18 de novembre tindrà lloc la XV edició del Fòrum
Mundial de TV Infantil i les XI Jornades de l’OETI, que enguany giren entorn Els valors de
les pantalles. En l’acte, que es durà a terme a l´Aula Europa, seu de les institucions
parlamentaries a Barcelona, experts de tot el món debatran sobre la influència de la
televisió en els nens.
MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’OETI
L’Observatori Europeu de la Televisió Infantil (OETI) és una entitat independent sense afany de lucre
creada l’any 1997 i que enguany celebra el seu quinzè aniversari. L’objectiu principal de l’OETI és
aconseguir que els continguts de tots els mitjans audiovisuals dirigits a la infància i a la joventut tinguin
uns continguts ètics, és a dir, que siguin informatius, educatius i entretinguts.
L’OETI agrupa el Festival Internacional de l’Audiovisual de Barcelona (FIAB), el Fòrum Mundial de la TV
Infantil(FMTI) i les Jornades de l’Observatori (JOB). Les tres seccions són autònomes, però alhora
s’interrelacionen. Al llarg de l’any l’OETI organitza i impulsa tan a Espanya com en diferents països del
món i amb el suport i la col·laboració d’organismes internacionals, la celebració de conferències,
Jornades, cursos i projeccions, entre d’altres coses per debatre i treballar. www.oeti.org
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