Editorial ''Això és com tot'' -La Veu del País Valencià (02-octubre-2014)''La producció fotogràfica de la seua filla Carolina Latorre Canet no està inclosa dins l'Arxiu, perquè
segueix en actiu i guanya molts premis fotogràfics. En aquest sentit, ha estat premiada al 1r Concurs
Nacional de Fotografia Hofmann com a finalista en 1991, ha rebut el Primer Premi a la Millor
Col•lecció al VI Concurs Nacional de Fotografia Foto Fussion a l'Ajuntament de Puçol en 1992, en
el concurs municipal Vila de l'Eliana el 1992, i el Segon premi el 1992 i 1993 a l'Ajuntament de
Quart de Poblet, a més del Primer Premi a l'Ajuntament d'Alaquàs en 1995.''
http://blogs.laveupv.com/espaicivic/blog/9884/exposicio-fotografica-a-carlet-sobre-la-pilotavalenciana
RiberaExpress (07-octubre-2014)
''Gerard i Carolina Latorre Canet, hereus i propietaris de l’arxiu i el seu ús públic, estan col·laborant
amb diferents editorials, entitats i escriptors aportant a la nostra
Ribera imatges del seu pare.''
http://www.riberaexpress.es/2014/10/07/nogues-publica-un-llibresobre-la-centenaria-comunitat-de-regants-de-la-sequia-daleduadalginet/

Universitat de València (15-octubre-2014)
Més de 2.000 persones es beneficien d’un projecte de la Universitat per a escolaritzar xiquetes del
medi rural a Burkina Faso.
''Segons explica la responsable del projecte, Carolina Latorre, tècnica de la Facultat de Magisteri de la
Universitat de València, “el teatre fòrum és una eina fonamental per a la sensibilització i la formació en
els llogarets i les poblacions rurals”. D’aquesta manera, s’ha format l’alumnat de 14 escoles en
matèries, com són drets i deures, control de la despesa i economia, planificació i elaboració de
pressupostos per al seu desenvolupament futur, i medi ambient.''
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/llista-noticies/mes-2-000-persones-es-beneficien-projecteuniversitat-valencia-escolaritzar-xiquetes-medi-rural-burkina-faso-1285846070123/Noticia.html?
id=1285920185764

La Vanguardia (15-octubre-2014).
"En Burkina Faso existe la escolarización obligatoria desde el año 2007, pero únicamente es una
declaración de intenciones, ya que la pobreza del país y el bajísimo grado de alfabetización continúan
siendo el principal obstáculo para que la escolarización sea una realidad", apunta Carolina Latorre.''
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20141015/54417937529/mas-de-2-000-personas-sebenefician-de-un-proyecto-de-la-uv-para-escolarizar-a-ninas-en-burkina-faso.html

Tus noticias de la Ribera (18-octubre-2014)
''ALGINET: Carolina Latorre Canet coordina un projecte a Burkina Faso.
L'educació és la via per al desenvolupament integral de l'ésser humà, perquè ens fa lliures i
lliurepensadors, ens fa crítics; mentre que la falta de cultura i l'analfabetisme suposen el triomf
de la manipulació i l'abús impune dels governs corruptes", sosté Latorre. Per aquest motiu, la
responsable de la Universitat de València assegura sentir-se "feliç" davant els resultats del
projecte a Burkina Faso i conclou: "La col·laboració de la Universitat de València fa possible que
l'associació APFG, entitat que amb la seua actuació està canviant la vida de dones i xiquetes a
la província de Poni, tinga un espai on poder desenvolupar la seua tasca, un centre que s'està
convertint en referent per a la zona i on moltes xiquetes, que solament podien treballar i tindre
fills, coneixeran els seus drets com a persones, s'alfabetitzaran, es formaran en un ofici, podran
tindre una vida digna i seran la llavor del canvi de la societat en la qual viuen".
http://www.tusnoticiasdelaribera.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=12891:alginet-carolinalatorre-canet-coordina-un-proyecte-a-burkina-faso&Itemid=1489

Joana Casals -La Veu del País Valencià (31-gener-2015)-.
''L’Ajuntament d’Alginet en aquesta edició especial publicà també un documental de quasi una hora
que s’edità amb la revista amb el títol Latorre. Els autors d’aquest documental són Carolina Latorre
Canet –guió tècnic-, (coneguda a La Ribera pels premis fotogràfics…, exposar a l’IVAM en tres
ocasions part de la seua obra, foto fixa en el curt Cascall…coordinadora a Burkina Faso)''.
http://blogs.laveupv.com/espaicivic/blog/13220/alginet-5e-numero-de-la-revista-destudis-localsaljannat

