MEMÒRIA RESUM
“PERIODISMES DIVERSOS, PERIODISMES TRANSFORMADORS”
Jornada organitzada pel Grup de Comunicació de la Xarxa BCN Antirumors, el 26 d’octubre 2016, en l’Edifici Disseny
HUB Barcelona. La seva finalitat va ser: generar i promoure espais per teixir sinergies, establir aliances, i facilitar noves
fonts d’informació per construir, de forma compartida, un escenari comunicatiu lliure de rumors, prejudicis i estereotips
on tots els veïns i totes les veïnes de la ciutat s'hi sentin partícips i representades.

Jornada de treball, reflexió i intercanvi d’experiències, que s’emmarca en el Pla
d’Acció 1 de la Xarxa BCN Antirumors, i que s’organitza des del grup de
comunicació de la Xarxa conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona.
L’objectiu de la jornada ha estat definir, impulsar i promocionar dinàmiques
periodístiques i comunicatives que es connectin, de manera professional i
responsable, amb la diversitat sociocultural de la ciutat.
Aquest espai de treball compartit, adreçat especialment a entitats, estudiants,
mitjans i professionals de la comunicació, s’ha articulat al voltant d’un seguit
d’activitats (ponències, taula rodona, intercanvis d’experiències, espais
informatius, exposició, etc.):

CONVERSA INAUGURAL:
“DONA, PERIODISTA, NEGRA. ESTRATÈGIES PER SOBREVIURE COM A DONA I COM A
PROFESSIONAL”

Convidades
Lucía Asué Mbomío és llicenciada en Ciències de la Informació, diplomada en
direcció i guió de documentals per l’Institut de Cine de Madrid, i Màster en Ajuda
Internacional i Desenvolupament. Ha treballat com a reportera a Telemadrid i Antena
3. Actualment forma part de l’equip del programa “Aquí la tierra” (TVE) i escriu
regularment en el web Afroféminas. A més, ha dirigit programes sobre cultura, VIH,
dona i discapacitat a Guinea Equatorial. Paral·lelament, ha col·laborat amb ONGs i
organismes internacionals com Amnistia Internacional, FNUAP o Unicef.
Carme Colomina Saló és periodista del diari Ara i investigadora associada al CIDOB.
Ha estat professora de Periodisme Internacional a la Universitat de Vic i a la
Universitat Pompeu Fabra i, des de fa tres anys, és visiting professor al Col·legi
Europa de Bruges, Bèlgica. Com a periodista ha treballat també a Catalunya Ràdio
(corresponsal a Brussel·les, cap d'Internacional i sotscap d'Informatius). Ha cobert
cimeres internacionals en una vintena de països, la guerra de l'Afganistan del 2001 o
la revolta egípcia contra Hosni Mubarak el 2011. Recentment ha estat escollida
membre de la Junta de Govern de l'ICIP, Institut Català Internacional per la Pau.

QUÈ ÉS LA XARXA
BCN ANTIRUMORS ?
Som persones,
associacions, entitats,
equipaments, serveis
municipals i l’Ajuntament
de Barcelona que
treballem de forma
col·laborativa per eliminar
els rumors, els estereotips i
les discriminacions que
dificulten la convivència a
la ciutat.
Actualment, som prop
de 1000 membres, entre
entitats i persones a títol
individual.
El Grup de Comunicació
és un dels cincs grups
de treball de la Xarxa.
Dissenya, planifica i
desenvolupa accions
per promoure l’ús d’un
llenguatge inclusiu i el
correcte tractament de
la diversitat cultural en
els mitjans de
comunicació.

Idees clau

+informació:

Com es poden conquerir i/o generar espais comunicatius, en les redaccions i en els
relats informatius, oberts a veus diverses fins ara silenciades.

www.bcn.cat/antir
umors

Les persones tenim un concepte de nosaltres mateixos i de les nostres societats molt
homogeni. Hem consumit al llarg de la vida informació i imatges molt estereotipades,
força allunyades de la realitat de les persones. Els periodistes al final som persones i
estem plens de prejudicis, com qualsevol, però som un altaveu i la nostra feina
alimenta les consciències de molt gent.
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Fem crítica i autocrítica
La terminologia que utilitzem, per posar un exemple, és molt
important i té conseqüències. Parlar d'immigrants, de
migrants de segona generació, de negres, de no blancs... és
que jo no puc ser d'aquí? Parlem d'identitats líquides, per
les quals som prismes amb infinitat de cares. I si això és
així, aleshores, jo no només sóc negra, no només sóc
espanyola, no només sóc d’origen equatoguineà, però sí
sóc equatoguineana, espanyola, madrilenya, d’Alcorcón i mil
coses més. Relatem una societat que anomenem diversa,
però la vivim de manera diversa? Fem crítica i autocrítica
sobre els termes que fem servir per definir-nos i arribem a
un consens.
Treballant sense guia d'estil
És significatiu que aquí no existeixi una guia d’estil sobre aquests temes, com a altres indrets, perquè moltes vegades
informem sobre col·lectius dels quals no tenim ni idea i ho fem amb certa irresponsabilitat. A vegades també amb certa
innocència. Inclús els mitjans i els periodistes que ‘a priori’ es mostren de ment oberta, no deixen de beure dels mateixos
estereotips que tenim tots. I un dels principals problemes es que si no expliquem el context en el que viuen o del que
marxen els protagonistes de les notícies, és gairebé impossible començar a empatitzar amb aquesta gent. Aquest
tractament parcial genera una divisió racista o paternalista envers els diferents col·lectius. Per exemple, un dels
arguments més estesos i freqüents quan parlem de racisme és que el fenomen migratori és recent i nou en aquest país.
Això és insultant i ja va sent hora que es tingui en compte que ja des del segle XVIII aquí hi va haver moltes persones
negres a causa de que Espanya va participar activament en l’esclavitud i en la colonització de territoris africans.
Excepcionals, hipersexualitzats, exòtics?
I no és només que l'estereotip faci pensar que tots som de fora quan molts som o podem ser d'aquí. També falseja la
realitat diversa el fet que hi ha estereotips com l’excepcionalitat (una negra periodista!), la hipersexualització (que afecta
els homes i les dones, però les dones més), l'exotització atroç i la sensació de ser instrumentalitzada. És important parlarne per desfer imatges perennes que tenim incrustades, tot i que de vegades això genera contradiccions. La necessitat de
visibilitzar-nos i de tenir referents és molt real perquè et fa sentir que ets part de la societat que t’envolta. Però hem de
veure de quina manera es representa aquesta gent als mitjans de comunicació. Hi ha representacions que són una
vergonya i això ens hauria de fer mal a tots, no només a la comunitat afectada. Les xarxes socials, per exemple, van molt
bé per a la visibilització d'altres realitats i d'un Estat espanyol realment divers en tots els sentits, però de vegades són com
un contenidor de bilis.
Els mitjans de comunicació podem ser transformadors organitzant espais de coneixement i debat com aquesta jornada,
podem vetllar per la inclusió de persones de diferents races i ètnies a les redaccions i a les informacions, podem impulsar
mitjans gestionats pels mateixos col·lectius, i a vegades simplement podem implementar allò que ens van ensenyar a la
universitat.
Més informació sobre el contingut d’aquesta entrevista a:
http://bit.ly/ENTREVISTACRÍTIC
i per visionar l’entrevista completa:
https://www.youtube.com/watch?v=K7RuR4kX7uM
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ESPAIS D'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
Campanyes virals, nous models empresarials, maneres participatives de fer informació... Vuit iniciatives
comunicatives (presentades en 4 blocs) nascudes com a resposta als models predominants en crisis.
Són viables? Quines metodologies utilitzen? Quins resultats se n'obtenen?
TAULA A: COM ES CONSTRUEIXEN LES NOTÍCIES
Les representacions estigmatitzants i discriminatòries del poble gitano en alguns mitjans de comunicació i com
es dissenyen, des de les entitats gitanes, les accions per a desmuntar aquest relat. En quin context els mitjans de
comunicació generen les notícies.
Ponents
Pere García:Vicepresident 1er. de política i comunicació de la FAGiC 2
Medir Plandolit: Corresponsal per TV3 al Magrib i director de continguts de Vice (plataforma internacional de notícies
creada amb i per a una generació jove)
Idees clau
“La gent consumeix històries, bones històries”
Davant la crisi financera i la convergència dels mitjans de comunicació, els grans grups mediàtics es mobilitzen amb
diverses estratègies de diversificació per tal de mantenir el control de la informació, crear noves normes i guanyar
lectors/espectadors.
La gent vol bones històries i és possible explicar-les per donar a conèixer realitats de una manera més real. Amb una
actitud proactiva, podem ser consumidors crítics d'aquestes històries, buscant-les a les plataformes i heterogènies
tipologies de contingut i format disponibles.
En aquest context, els professionals de la comunicació han de modificar la seva manera d'investigar i explicar una bona
història. Apropiant-se de les xarxes socials, és una nova manera d'experimentar amb diverses formes de fer periodisme.
Una altra és cercant fonts properes per explicar bones històries en primera persona. Amb el despatx al carrer, amb temps
per fer recerca i amb ganes de relacionar-se amb les persones de les que s'ha de parlar. Caldria recuperar una voluntat
cultural per tal que el relat periodístic comuniqui una imatge més justa de la realitat, justa amb els fets i justa amb els
protagonistes de la notícia.
"La nostra imatge la construeixen els altres"
Exemple flagrant de comunicació fallida és la construcció de notícies supèrflues i estereotipades sobre els gitanos i la
seva cultura. Sense coneixement i amb diferents interessos, es barregen ignoràncies i afany de protagonisme. No es
busquen fonts properes amb qui contrastar i construir la notícia. El resultat que es serveix a lectors i espectadors és un
relat que altera la imatge real de la comunitat gitana. La invisibilitza en tota la seva diversitat.
Quan una comunitat no té poder econòmic ni polític, i a sobre no se l'escolta encara que ho vulgui, es pot confondre al
lector o espectador tot dient coses com ara que els gitanos no parlen el català o que no estudien. Aquesta és la imatge
que es construeix. Per tal de crear una notícia real, cal tenir una font propera a la que consultar. Només així es pot
visibilitzar que els gitanos sí parlen català i sí estudien, per exemple, que sí generen notícies positives. Només buscant i

d’Associacions Gitanes de Catalunya: www.fagic.org
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creant més espais de comunicació en els que els gitanos, les gitanes i les entitats puguin participar d'una manera o altre
en la construcció de la informació. Sense l'ajuda d'uns mitjans i uns periodistes responsables i conscients del seu poder i
influència, costa molt, és impossible construir per a la societat una imatge més justa i real del poble gitano.
TAULA B: COM ES CONSTRUEIXEN LES NOTÍCIES
Creació de la campanya "Donem veu al #votinvisible", de la Fundació Arrels, vinculada a la problemàtica
del sensellarisme. L'innovador model organitzatiu i metodològic del col·lectiu SOMATENTS i la seva aposta
per un periodisme social.
Ponents
Marta Pulgar: Responsable del departament de Comunicació de la Fundació Arrels 3.
Helena Roura i Oriol Soler: Periodistes de SomAtents4.
Idees clau

Fundació Arrels i l'acció #votinvisible
Arrels és una entitat que polititza la comunicació, posant-la al mig de la seva activitat. Utilitzen un missatge clar i directe,
apte per tots els públics. «Per arribar a tothom ens ha d'entendre tothom», afirmen.
Dins la seva estratègia comunicativa utilitzen sempre la veu dels protagonistes. Prenen testimonis per explicar la seva
experiència i obren espais i canals de comunicació perquè les mateixes persones protagonistes participin dels processos
comunicatius.
Algunes accions inspiradores d'Arrels són l'organització de sessions de Twitter amb persones sense llar a través del
compte compartit @placidomoreno; el blog de Miquel Fuster, que va viure 15 anys al carrer; l'acció #votinvisible durant el
període de campanya electoral per fer arribar els missatges de persones sense llar als polítics mitjançant els perfils cedits
de tuiters amb incidència. L'acció va ser trending topic i va arribar a nous públics, tot multiplicant la seva difusió i generant
altres accions en cascada, com ara articles a blogs i, gràcies a que es van convidar periodistes, també tribunes i editorials
a diversos mitjans.
Amb Twitter com a eina d'incidència política, Arrels explora les possibilitats de la comunicació participativa amb la finalitat
que les persones sense llar guanyin poder a les xarxes socials, se sentin escoltades i aconsegueixin respostes,
compromisos i aliances importants.
SomAtents: col·lectiu d'acció periodística
SomAtents és una plataforma periodística transgeneracional i multimediàtica. Tracten temes «perifèrics» i donen veu a les
persones que generalment no apareixen als mitjans de comunicació. Decideixen els temes amb molta cura i donen molta
importància a les fonts. Es defineixen com a «col·lectiu d'acció periodística» que vol fer periodisme, no activisme.
La seva acció es concreta en tres branques:
•

•
3

http://www.arrelsfundacio.org/es
http://somatents.com/
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El magazine, amb textos, cròniques, reportatges sobre temes invisibilitzats i amb les fonts com a subjectes actius de
la noticia. Mitjançant un periodisme literari o narratiu, tracten temes globals complexos a partir d'històries locals. «No
existeix l'objectivitat al periodisme, intentem ser honestos».
Els cursos, que també es troben a la web.

•

L'acció, amb exemples com ara «Retrats paral·lels», on es fan fotos i recullen històries de veïns i veïnes del Raval
per després plasmar-les en una exposició. Una altra acció és «Retrats circulars», de joves del cau del Besòs que
incorporen la mirada periodística i es comuniquen amb el barri fent fotos i muntant una exposició final. Pel futur, el
projecte anirà a altres barris de la ciutat, es farà un reportatge de memòria històrica sobre una antiga presó de dones
al Raval i un altre sobre el naixement de la rumba catalana al mateix barri.

Des de l'experiència d'Arrels i SomAtents, es constata que el periodisme no ha de ser unidireccional. A l'hora de construir
bones històries, hi ha una diferència important entre utilitzar un subjecte passiu i donar eines a aquest subjecte perquè
expliqui la seva realitat.
TAULA C: COM ES RELATA LA DIVERSITAT CULTURAL
Per aconseguir un panorama comunicatiu de tots i totes, no n’hi ha prou amb relatar la diversitat sense
estigmatitzar-la; cal que la diversitat parli per ella mateixa, que participi en la construcció dels relats
comunicatius. Aquestes experiències mostren que això és possible.
Ponents
Amad Hussain Sultana: Activista social i col·laborador de ràdio i televisió (Pakcelona, BTV, Radio 4).
Mireia Chavarria: periodista i col·laboradora de La Directa 5, un mitjà de comunicació que aposta per la transformació social.

Idees clau
El relat té conseqüències
El paper del mitjans de comunicació en la construcció d’un relat
sobre la diversitat cultural té conseqüències en la vida
quotidiana de les persones de contextos culturals diversos.
Sovint es reforcen els rumors, prejudicis i estereotips sobre la
diversitat de la ciutat des dels mitjans. Tothom té la
responsabilitat pel que escolta i llegeix, pel que escriu i publica
com a informació. Per això els relats s'han de transformar
perquè siguin rigorosos i veraços, com s'intenta fer als espais
de Pakcelona, BTV i Ràdio 4, per exemple. L'activisme social
en aquest àmbit pot ajudar a generar marcs comunicatius
alternatius als discursos majoritaris que no reconeixen la
diversitat cultural.
Cal entendre que som una societat diversa però això no es reflecteix prou en tots els àmbits. No reconèixer la diversitat és
fer mal a la societat en el seu conjunt. Fomentar la participació de joves d'origen immigrant als espais d'informació i
comunicació és una forma d'acceptar aquesta diversitat, però cal deixar de ser paternalistes. Poden contribuir com a
professionals si se'ls recneix com a tals i no només com a persones d'origen divers.
Les persones que integren La Directa, un projecte assembleari, autogestionat i descentralitzat, entenen la comunicació
com una eina de transformació social i no com a simple mercaderia o negoci. Per aquesta raó, la Directa vol ser una eina
comunicativa per visualitzar les pràctiques dels moviments socials, els projectes polítics, socials i culturals que plantegen
un model alternatiu a l'actual i els col·lectius invisibilitzats per la majoria de mitjans de comunicació.
5

5

https://directa.cat/

És important tenir en compte que els mitjans de comunicació són entitats amb molt de poder. Pels mitjans més petits, en
canvi, no disposar de finançament dóna més llibertat i també un gran sentit de responsabilitat a l'hora de donar veu, a
través de la investigació, el debat i l'anàlisi, a una diversitat social invisibilitzada mediàticament.
Cal ser autocrítics per facilitar la transformació social. I una tasca significativa és reflectir les diversitats, en especial
aquelles que tenen menys accés a plataformes d’expressió i vehiculació dels missatges. A la Directa posen molta cura a
l'ús del llenguatge periodístic, revisen minuciosament el lèxic, opten per un llenguatge no sexista. Però això no és tot: el
relat periodístic és capaç de bastir imaginaris racistes i solidificar prejudicis estigmatitzants. És per això que és important
anar amb peus de plom i revisar com, per què i en quina tipologia de textos apareixen aquestes diversitats. I, molt
especialment, revisar des d'on parlem, tot deixant que la diversitat parli per ella mateixa amb enfocaments menys
paternalistes i més participatives.
El gènere periodístic permet posar un granet de sorra a favor de la interculturalitat. Però cal anar molt més enllà. Per
combatre el racisme des dels mitjans de comunicació encara queden moltes coses per millorar, i molta feina per fer.
TAULA D: COM ES RELATA LA DIVERSITAT CULTURAL
Propostes sobte com normalitzar el tractament inclusiu de la diversitat i la immigració en prime time als
telenoticiaris i als espots publicitaris i incloure la perspectiva intercultural en l’abordatge dels temes de
l’actualitat LGTB i migrant, combinant l’activisme i la difusió cultural.
Ponents
Enrique Llacer, Toni Ponce i Jose Boisgontier: Presentadors del Programa Diversitats, que és un programa de ràdio matinal de la
Fundació Trinijove i l’Associació ACATHI, distingit amb el Premi del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació
2016.
Nicolás Lorite: Doctor en Ciències de la Informació. Professor Titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat,
Universitat Autònoma de Barcelona. Membre de MIGRACOM-UAB.

Idees clau
Des del Programa Diversitats: El treball en xarxa entre Ràdio Trinijove i l'entitat ACATHI (Associació Catalana per a la
integració d’homosexuals, bisexuals i transsexuals immigrades) ha generat el programa de ràdio Diversitats, que combina
l'activisme amb la difusió cultural de la realitat LGBT i migrant des d'una perspectiva intercultural. És un espai matinal,
amb una visibilització més àmplia a una temàtica sovint estigmatitzada. També facilita una interacció diferent, amb un
públic molt més genèric.
Conjugant les variables de condició sexual i immigració, el programa es centra en els relats de persones que han hagut de
migrar o fugir per la seva orientació o identitat sexual. L'estigmatització al país de destí és doble, doncs. Les seves
biografies vinculen reflexions sobre activisme, cultura i geopolítica. Un dels pilars del programa són els referents socials i
polítics que hi participen per donar més visibilitat a la realitat de persones migrades LGBT.
Els reptes són nombrosos, començant per la posició privilegiada i homogènia d'homosexuals i bisexuals no migrats, per
exemple, o per la discriminació afegida d'una persona transsexual migrada. La diversitat no és viscuda igual i "inclús
nosaltres ens sentim de vegades incòmodes parlant de diversitat." Es fa autocrítica del racisme existent dins el col·lectiu
LGBT que, com tanta gent, són persones amb una visió estereotipada de la realitat. Certa prepotència en els països on
s'ha aconseguit certa normalització en l'àmbit de la diversitat sexual en termes legals -l'anomenat homonacionalisme- fa
que s'arribi a menysprear o "banalitzar" l'experiència de discriminació d'individus d'altres països, fins i tot victimitzant-los.
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Pel que fa a la tasca de MIGRACOM-UAB: El grup de recerca MIGRACOM-UAB es centra en el tractament del fet
migratori als mitjans de comunicació, tot conjugant l'anàlisi i la investigació de la realitat amb l'objectiu de normalitzar un
tractament inclusiu de la diversitat i la immigració als telenoticiaris i als espots publicitaris. Col·labora a nivell estatal i
internacional amb nombroses institucions i xarxes, empreses periodístiques i publicitàries, així com amb associacions i
entitats per tal de vincular visions acadèmiques amb un coneixement més proper de la realitat.
Els estudis sobre discursos a les televisions estatals i autonòmiques relacionats amb la immigració destaquen el
sensacionalisme i la tendenciositat de la major part de les notícies analitzades. En aquest àmbit sovint es limiten a
informar sobre pasteres i arribades d'immigrants per mar, o de conflictes de convivència.
En el relat sobre la diversitat cultural és important, en el cas del tractament informatiu audiovisual, que parlin totes les
fonts i que el tractament sigui idèntic per a tots i totes les persones que apareixen a la notícia. En el cas de la publicitat,
que els fenotips i color de la pell dels actors i les actrius coincideixi amb la realitat. Val a dir que és difícil accedir a totes
les fonts informatives i per això predominen les fonts oficials, que són de fàcil accés. Caldria preguntar-se, en relació a la
publicitat, si la diversitat ven i si es poden fer anuncis que reflecteixin la realitat sense que sigui tractada de forma racista i
xenòfoba, classista i sexista.
Projectes de MIGRACOM que són exemple d'aquesta voluntat de canvi en la inclusió de la diversitat són la creació de
propostes/manuals/guies d’estil i bones pràctiques per a publicitat i TV que aporten alternatives per fer front a les
dificultats existents.
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ESPAIS PERMANENTS
Off the record
Espai informal per generar, amb diferents dinàmiques, l'intercanvi de contactes, presentacions informals de projectes, conèixer eines i
recursos pel correcte tractament de la diversitat cultural als mitjans i apropar-se a noves iniciatives de futur.

L'espai off the record comptava amb diferents propostes que es descriuen a continuació:







Un estand d’intercanvi de recursos online vinculats al correcte tractament de la diversitat cultural als mitjans.
Un estand per deixar i recollir materials de diverses entitats.
Un estand amb propostes de futur per la continuïtat de la jornada.
Un plafó desplegable per fer i deixar contactes en un sobre a nom de cada participant.
Un espai amb taules, cadires, paper i pissarra on asseure’s i plasmar idees.
L’exposició "Això (no) és real", amb titulars i notícies actuals comentades per a la reflexió sobre l’alarmisme i
dramatisme en el tractament de la informació.

Aquest espai estava previst que tingués una rellevància especial dins la jornada, tant per la seva disposició com pel
contingut: un punt central i de confluència de gent a la sortida de les diferents sales de treball per fer networking, amb
l'estímul d'activitats i dinàmiques situades al voltant de l'espai de forma satel·lital. Finalment, per motius d’aforament, es va
haver de canviar les sales de treball i l'espai off the record va perdre la seva centralitat. Els participants s’havien de
desplaçar expressament per trobar-lo, hi havia moltes activitats programades, fins i tot algunes en paral·lel, i no es va
preveure un temps dedicat únicament a fer aquest cafè-networking per a compensar.
Aquesta situació va repercutir en quasi totes les activitats de l'off the record, amb una participació baixa en tots els
estands i molt breu per les presses, a més del canvi d'horari de presentació de l'exposició perquè fos profitosa. Tot i no
aprofitar-se l'espai per fer contactes com estava previst, els formularis de satisfacció indiquen que l'experiència va ser molt
positiva per a les persones que hi van passar. Animen a repetir-la donant més visibilitat a l’espai i potser facilitant un nom
més directe, com ara networking.
Veus invisibles: Biblioteca vivent
En aquest espai interactiu, dinamitzat per ACATHI, els llibres són persones amb les quals dialogar de temes d'actualitat
que elles protagonitzen en primera persona. La seva realitat, coneguda de manera directa i des de la font, es descobreix
ben diferent de com surt habitualment descrita als mitjans de comunicació.
Això (no) és real: Exposició
Relat sobre els imaginaris sobre la diversitat cultural que apareixen als titulars
informatius, i com aquests poden reforçar el discurs de l'odi.
Una visió crítica i curosa d’aquest tipus de missatges sobre com es mostra la
diversitat cultural és una manera de prendre partit per una societat millor
informada i responsable. L'exposició "Això (no) és real" vol, a través d'exemples,
dades i reflexions, fomentar aquesta visió des d'una actitud constructiva i oberta
al debat.
Una exposició impulsada per Ajuntament de Barcelona, Espai Avinyó - Llengua i
Cultura, Consorci per a la Normalització Lingüística, i Xarxa BCN Antirumors.
Més informació sobre l’exposició: http://bit.ly/AIXÒNOÉSREAL
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CLOENDA
TAULA RODONA: FER PERIODISME HONEST, UNA CURSA D'OBSTACLES?
Com a tota activitat professional, la pràctica del periodisme ve determinada per la precarietat laboral, els interessos empresarials i
gremials, la formació... Analitzem com tots aquests aspectes condicionen també els relats sobre la diversitat que apareixen als mitjans
de comunicació.

Ponents
Modera i participa: Núria de José (Col·legi de Periodistes de Catalunya)
Participen: Francesc Ràfols (Sindicat de Periodistes de Catalunya), Joana Garcia (periodista especialitzada en comunicació i
gènere), Omaira Beltrán (Periodista i membre Xarxa BCN Antirumors), Sergi Vicente (Director BTV), i Xavier Giró (Professor de
periodisme, UAB)

Idees clau
De les diferents intervencions, destaquem els següents temes:
 La triple responsabilitat dels mitjans, els periodistes i la ciutadania a l’hora de fer periodisme honest.
 Les noticies serveixen per explicar el món i també per transformar-lo.
 Importància del rigor informatiu, tant per part dels periodistes com dels mitjans de comunicació.
 La irresponsabilitat periodística té conseqüències, com ara l'etnificació de la delinqüència en les notícies (“lladres
romanesos”, “lladres marroquins”), que després ha estat emprada per partits polítics xenòfobs per justificar
campanyes contra determinats col·lectius.
 Especial rellevància té l’autoexigència del periodista, amb una bona formació d’origen, per evitar caure en les inèrcies
d'un mal tractament de la informació.
 Els interessos econòmics i polítics que hi ha darrera de determinats mitjans i les dificultats del dia a dia de les
redaccions condicionen el tractament que es fa de la informació.
 Són importants el control de qualitat per part de les direccions dels mitjans de comunicació i el paper de una
ciutadania que exerceix el seu dret a una informació acurada.
 La necessitat de lleis que obliguin els mitjans a fer un bon tractament informatiu. Catalunya i Espanya estan a la cua
del món en aquest tema.
 L'activisme social és clau per tal d’aconseguir que es facin i es respectin aquestes lleis.
 Una ciutadania responsable ha de deixar de consumir mitjans de comunicació que no tractin la diversitat de manera
honesta o que representin determinats col·lectius de manera negativa.
 La importància de la presència de persones diverses en els mitjans generalistes, on hi ha molt poques persones
immigrades o d’orígens culturals diferents, aspecte que dificulta que es doni un bon tractament de la diversitat als
mitjans.
 Resumint, els mitjans de comunicació no reflecteixen la realitat, caldria més diversitat a les redaccions i un
enfocament més divers i rigorós en les notícies, amb lleis que assegurin un bon tractament de la diversitat.
Periodistes, mitjans i ciutadania han de treballar plegats per aconseguir-ho.
La jornada va concloure amb la intervenció de Lola López, Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat de
l’Ajuntament de Barcelona. Va destacar la importància de jornades com aquesta per canviar el relat sobre la diversitat.
“Demanem als periodistes que siguin curosos en el tractament que fan de les notícies, però el discurs de la discriminació
és comú a tota la societat. En la mesura que canviï la societat, canviarà també el periodisme”. Cal avançar cap a una
incorporació de persones diverses als mitjans de comunicació i cap a un relat diferent que acabi amb la problematització
de la diversitat, que acabi amb la distinció “nosaltres i ells”. Un relat que quan parli de “nosaltres” estigui parlant realment
de tots i totes.
Per visionar la taula rodona completa:
https://www.youtube.com/watch?v=it9tCLIleWU

9

10

11

12

RESSÒ MEDIÀTIC
DIFUSIÓ

CONEIXEMENT GENERAT

13

CONTINGUT GENERAT

https://directa.cat/lucia-asue-mbomi
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ENTREVISTA LA DIRECTA
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RELATORIA CRÍTIC
PERIODISME D’INVESTIGACIÓ

ENTREVISTA NÚVOL
DIARI DIGITAL DE CULTURA EN CATALÀ

Una jornada organitzada pel Grup de Comunicació Xarxa BCN Antirumors:
ACATHI| Associació catalana per a la integració d’homosexuals, bisexuals i transsexuals immigrants.
ACS BAC DE RODA| Associació Cultural i Social Bac de Roda
AJUNTAMENT DE BARCELONA
BOCA RÀDIO| Associació Juvenil d’Amics de la Ràdio a Horta-Guinardó
CASA ASIA
CENTRE EUROÀRAB
COL.LEGI DE PERIODISTES
DIVERSCAT EN ACCIÓ
ESPAI AVINYÓ
FAGIC| Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya
FUNDACIÓ ITACA|NEWSCATTV
FUNDACIÓ SURT
FUNDACIÓ TRINIJOVE
Associació Intercultural LLATINS PER CATALUNYA
SOS RACISME

Relatories realitzades per:
Alba Tarroc
Candela Blanco
Crític
Gaëlle Patin
Jose Peñin
María Alejandra Forero
Buidatge relatories i material gràfic:
Kira Bermúdez
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