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PAOLO BERIZZI 
@PBerizzi 

 
Xornalista e escritor italiano, é enviado especial do xornal 
La Repubblica, onde traballa desde o 2000. As súas 
informacións cubriron numerosos temas como o traballo 
negro, o terrorismo islámico, o crime organizado ou o 
narcotráfico, pero é coñecido principalmente polas súas 
investigacións sobre o neofascismo. A este tema ten 
dedicado tamén o seu último libro, NazItalia. Debido ás 
ameazas sufridas, vive con escolta desde febreiro deste 
ano. Participa ademais como colaborador en numerosos 
programas radiofónicos e televisivos e é o promotor do 
proxecto "Tira Dritto", campaña itinerante de prevención 
e sensibilización sobre o consumo de cocaína. 

 
 

 
 
FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ SARRIA 

@pgsarria 
 
Paco Sarria naceu en Puente de Domingo Flórez (León) en 
1962. Comezou a súa longa carreira xornalística en 
prensa, radio e  televisión na desaparecida Ondas Galicia 
en Ourense. Posteriormente, foi xefe de informativos en 
COPE-Ourense e delegado da TVG nesa provincia. Nestes 
anos desempeñou tamén labores de redactor e 
correspondente en La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El 
Correo Gallego, Cadena Rato, Agencia EFE, El País e 
colaborou con outros medios como Público. En 1991 
puxo en marcha o proxecto radiofónico Radio Miño, 
vencellado a Onda Cero. Actualmente exerce as funcións 
de coordinador de redacción e contidos en Onda Cero-
Ourense. Vogal da Xunta de Goberno do CPXG dende a 
súa fundación, desde 2016 é o decano do Colexio de Xornalistas. 
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MARILÍN GONZALO 
@marilink @Newtral 

 
Xornalista especializada en medios dixitais. Coordina a 
área de contidos dixitais de Newtral.es. Foi xefa de 
Produto y editora de tecnoloxía en eldiario.es e 
Vozpópuli. Escribiu sobre tecnoloxía e sociedade en 
distintos medios, como El País, eldiario.es, Vozpópuli, La 
Marea, el Huffington Post ou Agenda Pública. Formou 
parte de proxectos relacionados co xornalismo, os medios 
e a tecnoloxía en España, Arxentina e outros países. En 
Twitter é @marilink e desde 2004 escribe sobre internet, 
medios e cultura en marilink.net. 

 

 
 

 
 
 

CÉSAR PEÑA 
@cesartuit 

 
Comunicador. Traballa desenvolvendo novas narrativas 
no Laboratorio de Innovación Digital de RTVE.es, un 
equipo multidisciplinar no que coordina proxectos desde 
a área de contidos. Forma parte do equipo RTVE 
Verifica, creado para a verificación da información en 
períodos electorais. Ademais de en RTVE.es, onde foi 
editor de informativos, desenvolveu a súa carreira 
profesional entre radio (RNE, Radio 3), televisión (TVE) e 
a web (20minutos.es, Terra.es), o que lle proporcionou 
unha visión global do panorama da comunicación actual e 
a creación de contidos. 
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PATRICIA R. BLANCO 
@PatriciaRBlanco 

 
Patricia Rodríguez Blanco é redactora do diario El País 
desde 2007. Traballou nas seccións de Nacional e 
Internacional e actualmente fai parte do equipo de novas 
narrativas dixitais e coordina o blog Hechos, un espazo 
para desacreditar historias falsas baixo a máxima de que 
o xornalismo é o mellor antídoto contra a mentira e a 
media verdade. Gañou en 2013 o Premio de Xornalismo 
de Línea Directa. Licenciouse con Premio Extraordinario 
en Xornalismo na Universidad Complutense de Madrid, 
cunha estancia Erasmus dun ano na Università degli Studi 
di Siena (Italia). Obtivo a bolsa Primer Empleo da 
Asociación de la Prensa de Madrid. Titulouse no máster 
de Relacións Internacionais tamén na Universidad 
Complutense de Madrid. Publicou artigos académicos e tres libros colectivos sobre 
Relacións Internacionais. 

 
 

ELI VIVAS 
@eli_vivas 

 
Eli Vivas é experta en xornalismo de datos, fact-check e 
visualización. Traballou durante 20 anos no Periódico de 
Cataluña. En abril de 2019 fundou a plataforma Verificat. 
É cofundadora tamén da organización de xornalismo e 
tecnoloxía Hacks/Hackers Barcelona e da axencia de 
comunicación de datos Storydata. Licenciada en 
xornalismo pola UPF e en Lingüística pola UAB.  
Coordinou o Diploma de Xornalismo e Visualización de 
Datos de Blanquerna, é profesora asociada na Universitat 
Pompeu Fabra, profesora de xornalismo de datos no 
máster de Data Science da UOC, no máster de 
Reporteirismo da Universitat Ramon Llull e no máster de 
Deseño da Información e Visualización de Datos de 
Elisava. Recibiu o premio Innovadata do BBVA e Civio 2013. 
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LARA GRAÑA 

@lara_grana 
 
Lara Graña (Cangas do Morrazo, 1985) é xornalista 
especializada en información económica. Licenciada na 
Universidade de Santiago de Compostela en 2007, ten 
traballado en diversos medios escritos, radio e televisión 
(Faro, Cadena Ser, TVG, Xornal ou Praza). Formou parte 
do equipo fundador do desaparecido Xornal de Galicia e 
Praza Pública, e desde 2012 traballa en Faro de Vigo. Na 
actualidade é xefa de Economía e Mar desta cabeceira, 
ademais de colaboradora na TVG e na Radio Galega. É 
Premio Nacional de xornalismo pesqueiro (Cepesca 2018), 
e única finalista nos premios Buena Prensa pola cobertura 
do concurso de Pescanova S.A. 

 
 
 

 
 

XOSÉ HERMIDA 

 
 
Xosé Andrés Vázquez Hermida naceu en Boiro en 1963. 
Licenciado en Filosofía pola Universidade de Santiago. O 
seu primeiro traballo foi en El Correo Gallego, onde 
comezou como correspondente no Barbanza e logo 
exerceu de redactor político. Pasou  dous anos na Radio 
Galega, na que dirixiu o informativo nocturno. Desde 
1990 está en El País, onde foi primeiro correspondente e 
despois delegado en Galicia, reporteiro da revista 
semanal, delegado no Brasil e na actualidade redactor 
xefe de España. Ten os premios José Couso á liberdade de 
expresión, que concede o Colexio de Xornalistas de 
Galicia, e o Galicia de Comunicación, que outorga a Xunta 
de Galicia. 
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DAVID LOMBAO 

@DavidLombao 
 
David Lombao (Lugo, 1985) estudou Xornalismo na USC e 
comezou a súa andaina profesional na radio, primeiro en 
Radio Galicia-Cadena SER e despois, en Radio Voz. 
Formou parte da redacción de Xornal de Galicia na súa 
sección política e en 2012 integrouse na redacción que 
botou a andar Praza.gal, xornal que dirixe dende 2013. 
Colaborador noutros medios como eldiario.es, Luzes, 
Tempos Novos, a TVG ou a Radio Galega. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MARÍA OBELLEIRO 
@MObelleiro 

 
María Obelleiro Hermida (Arcade-Soutomaior, 1985) é 
licenciada en Xornalismo pola Universidade de Santiago 
de Compostela e cursou os mestrados universitarios de 
Protocolo na Universitat de Barcelona e mais o de 
Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e 
Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de 
Idiomas. Tamén conta co Grao en Educación Primaria. 
Especialista en igualdade, desde 2017 dirixe o semanario 
Sermos Galiza e desde febreiro de 2019, está tamén á 
fronte da edición dixital, www.sermosgaliza.gal. Foi 
nomeada directora de Nós Diario, o novo medio en papel 
que publicará Sermos Galiza a partir de xaneiro de 2020. 
Empezou a súa traxectoria como xornalista en A Nosa 
Terra e colaborou en Correo Televisión, Radio Galega e 
Tribuna Catalana. Participou na redacción dos Informes de Literatura do Centro Ramón 
Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Recibiu o Premio de Xornalismo Johán 
Carballeira en 2017. 
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VIRGINIA PÉREZ ALONSO 

@virginiapalonso 
 
Virginia Pérez Alonso é xornalista e codirectora de Público. 
Antes foi adxunta ao director de El Mundo e, nunha etapa 
anterior, vicedirectora do Grupo 20 Minutos. É experta en 
transformación e estratexia dixitais e en dirección de 
redaccións. Entre os seus proxectos máis recentes está a 
creación de TJTool (herramienta de transparencia xornalística), 
merecedora de distintos recoñecementos internacionais e 
nacionais. Desde 2014 preside a Plataforma en Defensa de la 
Libertad de Información (PDLI), que en España lidera a 
denuncia das violacións das liberdades e dereitos de expresión 
e información. Alén diso, en 2016 converteuse na primeira 
muller de fala hispana membro da xunta executiva do 
International Press Institute (IPI). É colaboradora de Los 
Desayunos e La Mañana de RTVE e participa habitualmente en congresos, seminarios e 
conferencias sobre xornalismo, liberdade de expresión e información e feminismo. 

 

XURXO SALGADO 

@xurxosalgado 
 
Naceu en Tomiño, da familia dos Perrachica. Xornalista, 
director de Galicia Confidencial e editor de Xornal de 
Vigo, Lugo Xornal, Xornal da Mariña e Xornal de Lemos. 
Coordinador da web Historia de Galicia. Profesor de 
Ciberxornalismo na USC. Traballou e colaborou en medios 
de prensa, radio e televisión, entre eles, Europa Press, El 
Mundo, Público, Radio Galega, Televisión de Galicia, A 
Nosa Terra ou Correo TV. Foi ex secretario xeral do 
Sindicato de Xornalistas de Galicia e membro da Xunta de 
Goberno do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia 
e da Asociación Galega de Reporteiros Solidarios. 
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Foto: Álvaro Minguito 

 

 
 

FERNANDO VARELA 

@Fervabi 
 
Naceu en Caracas en 1963, licenciouse en Xornalismo en 
1986 na Universidade de Navarra e desde entón ten 
traballado, sucesivamente, nas redaccións de El Correo 
Gallego, Xornal Diario, La Voz de Galicia, La Opinión A 
Coruña, El País, Público e infoLibre, xornal do que 
ademais é cofundador. Sempre escribindo sobre política. 
Tamén é profesor de Xornalismo na Facultade de 
Humanidades, Comunicación e Documentación da 
Universidad Carlos III de Madrid. 

 

 

 

 

 

 
 

 

MARTA PEIRANO 

@minipetite 
 
Marta Peirano fala e escribe sobre cultura e tecnoloxía en 
numerosos medios, incluíndo  eldiario.es, El Pais, Muy 
Interesante, La Sexta e RNE. Foi fundadora de ADN e 
adxunta á dirección en eldiario.es. Foi codirectora do 
proxecto Copyfight, cofundadora de Hack Hackers e de 
Cryptoparty Berlin. Escribiu libros sobre autómatas, 
sistemas de notación e un ensaio-manual de criptografía 
chamado El Pequeño Libro Rojo del Activista en la Red, 
prologado por Edward Snowden. O seu último libro foi un 
bestseller instantáneo. Chámase El enemigo conoce el 
sistema, un ensaio sobre o capitalismo de plataformas e o 
seu impacto no ecosistema mediático e as campañas 
políticas online. 
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BELÉN REGUEIRA 

@belen_regueira 
 
Licenciada en Ciencias da Información pola USC, boa 
parte do seu labor profesional está vencellado aos 
medios públicos galegos. Na actualidade, traballa na área 
de Cultura da Radio Galega, onde tamén conduce o 
programa sobre migracións Un país mundial. É vogal da 
xunta de goberno do CPXG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE LÓPEZ-BORRULL 
@alexandrelopez 

 
Alexandre López-Borrull é  profesor agregado dos Estudos 
de Información e Documentación da Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC), onde é director do grao de 
información e documentación. É doutor en Química pola 
Universitat Autònoma de Barcelona e Licenciado en 
Documentación pola UOC. Como investigador traballou 
en aspectos legais da información, fontes de información 
electrónica en ciencia e tecnoloxía, e participou en 
diversos proxectos. Os seus intereses de investigación 
están relacionados actualmente coas revistas científicas, a 
ciencia aberta e a desinformación en liña (fake news). 
Forma parte do grupo de investigación Knowledge and 
Information Management in Organizations (KIMO). 
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RAUL MAGALLÓN ROSA 

@raulmagallon 
 
Raúl Magallón (1979) traballa como profesor no 
Departamento de Xornalismo e Comunicación Audiovisual 
da Universidad Carlos III de Madrid. É licenciado en 
xornalismo e doutor con mención europea pola 
Universidad Complutense de Madrid. As súas 
investigacións céntranse na relación entre medios de 
comunicación, tecnoloxía e esfera pública e nas relacións 
Prensa-Estado. É autor de Unfaking News. Cómo combatir 
la desinformación (Ediciones Pirámide, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLORS PALAU SAMPIO 

@dolpalau 
 
Profesora titular de Xornalismo na Universitat de 
València, Doctorada en Xornalismo pola Universitat 
Autònoma de Barcelona (2008, premio extraordinario), 
traballou durante nove anos como redactora no cadro de 
persoal do xornal Levante-EMV (Valencia).  Desenvolveu a 
súa actividade investigadora arredor de tres eixos: 
xéneros e estilos xornalísticos, cibermedios e narrativa 
dixital, verificación da información, calidade xornalística e 
responsabilidade social dos medios. Desde a súa 
incorporación a tempo completo á Universidade 
participou en oito proxectos de investigación 
seleccionados en convocatorias competitivas, entre eles 
“Narrativas culturais da Crise e Renovación” (2015-2018), 
financiado pola Unión Europea. É autora de máis de corenta artigos publicados en 
revistas científicas e unha trintena de capítulos de libro. Presentou un cento de 
comunicacións en congresos, fundamentalmente de carácter internacional, e realizou 
estancias de investigación en universidades de Alemaña, Gran Bretaña, Francia, Portugal, 
Chile, Arxentina e Perú. Na actualidade é vicedecana de Comunicación e Participación na 
Facultade de Filoloxía, Tradución e Comunicación da UV. 



 
 

 

Desinformación e ameazas  
á liberdade de expresión:  

Retos do xornalismo  
ante a irrupción dos extremismos 

 

 

 

EDITA DE LORENZO 

 
 
Doutora Enxeñeira de Telecomunicación pola 
Universidade de Vigo. Actualmente é Profesora Titular do 
Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións da 
UVigo.  As súas liñas de investigación encádranse dentro 
da análise e síntese de antenas e os sistemas de 
detección radar. Ademais, é a   Vicedecana do Colexio de 
Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (COETG); 
Secretaria da Xunta Directiva da Asociación PuntoGal e 
Vogal (como experta en tecnoloxía) da Unidade de Muller 
e Ciencia de Galicia. 

 

 

 
 
 

BERTA GARCÍA OROSA 
 

 
Berta García-Orosa é  licenciada en Ciencias da 
Comunicación, licenciada en Ciencias Políticas e da 
Administración e doutora en Ciencias da Comunicación 
pola Universidade de Santiago de Compostela. Conta con 
máis de 200 publicacións sobre comunicación 
organizacional, comunicación política e xornalismo dixital, 
dous sexenios de investigación e foi profesora invitada en 
diversas universidades de Europa e América. No 
momento actual é profesora Titular, coordinadora do 
“Máster Universitario en Periodismo y Comunicación”, 
coordinadora do grupo de innovación docente IACODI, 
codirectora do proxecto Cibermedios nativos digitales en 
España: formatos narrativos y estrategia móvil (RTI2018-
093346-B-C33) financiado polo Ministerio de Educación de España e Secretaria da 
Sociedade Española de Periodística (SEP). 
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EDITH RODRÍGUEZ CACHERA 

@edithcachera 
 
Con máis de 25 anos de experiencia como xornalista en 
diversos medios de comunicación españois, Edith 
Rodríguez Cachera é relatora de Reporteiros Sen 
Fronteiras en España. O seu labor consiste en monitorizar 
os ataques á liberdade de prensa en España para 
reportalos á sede central da organización en París, 
elaborar comunicados e informes e representar a RSF 
ante os medios, as asociacións profesionais e as 
institucións españolas. Licenciada en Ciencias Económicas 
e Master en Xornalismo El País-UAM, Edith Rodríguez 
Cachera exerce tamén como correspondente de diversos 
medios franceses en España. 

 

 
 

 

FERNANDA TABARÉS 
@ftabara 

 
Licenciada en Ciencias da Información pola Universidad 
Complutense de Madrid. A meirande parte da súa 
carreira laboral está vinculada ao Grupo Voz, onde foi 
redactora, delegada no Carballiño e en Vigo e xefa de 
sociedade e cultura en La Voz de Galicia, subdirectora e 
directora en V Televisión, e actualmente é directora de 
Voz Audiovisual ademais de columnista en La Voz.  
Traballou tamén en La Región e Diario 16 e colaborou en 
programas da TVG. Foi profesora de comunicación 
empresarial na Escola de Relacións Laborais da Coruña e 
no 2013 recibiu o Premio Mestre Mateo da Academia 
Galega do Audiovisual a Mellor Comunicadora. 

 


