Formulari d’inscripció

Dia:

14 de novembre de 2017

Hora:

9.15 hores

Lloc:

Col·legi de Periodistes de Catalunya
Rambla de Catalunya, 10, pral.
08007 Barcelona

Organitzen:

El tractament del poble gitano
als mitjans de comunicació
Contacte: mesadiversitat.cac@gencat.cat Telèfon: (+34) 935 575 098

Dimarts, 14 de novembre de 2017

El tractament del poble gitano als mitjans de
comunicació
En l’actual societat de la informació, els mitjans de comunicació tenen una
importància cabdal en la formació d’opinió de la societat majoritària i en la
construcció social de la realitat. I en aquest sentit, tenen un paper
protagonista en la construcció, la reproducció i el reforçament d’estereotips i
prejudicis envers el poble gitano, al mateix temps que poden contribuir a
superar desigualtats. El coneixement real de la cultura gitana per la societat
majoritària és gairebé nul. La imatge que transmeten els mitjans de
comunicació forma part de la socialització de les persones i ajuda a construir
un imaginari col·lectiu, que de vegades dona pas a un coneixement parcial,
deformat i discriminatori.
L’any 2010 el Col·legi de Periodistes de Catalunya va elaborar la guia El
tractament periodístic de la diversitat cultural, conjuntament amb altres
institucions i entitats, entre les quals hi ha la Mesa per a la Diversitat en
l’Audiovisual i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Més recentment s’han publicat les Recomendaciones para el tratamiento de
la comunidad gitana en los medios de comunicación, impulsades per la
Federación de Mujeres Gitanas Kamira, en l’elaboració de les quals vam
participar les entitats convocants d’aquesta jornada (MDA-CAC, CPC,
FAGiC i Fundació Privada Pere Closa) i que seran motiu de presentació en
la taula rodona.
En aquesta jornada volem debatre i reflexionar sobre com es representa el
poble gitano en els mitjans de comunicació i trobar eines per trencar amb la
reproducció d’estereotips i prejudicis.
Paral·lelament a la jornada, podeu gaudir de l’exposició “Com tú”, de la
Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, a la seu mateixa del
Col·legi. L’exposició inclou informació sobre la història del poble gitano –
l’origen hindú, la discriminació des de l’Edat Mitjana fins a la Segona Guerra
Mundial i la situació actual de les comunitats gitanes.
Accés al formulari d’inscripció

Programa
9.15 BENVINGUDA
Roger Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).
Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC).
Simón Montero, president de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC).
Mercedes Porras, presidenta de la Fundació Privada Pere Closa.
9.30 CONFERÈNCIA INAUGURAL
QUI SOM ELS RROMA?
Sebastián Porras, membre del Patronat i cap de l’Àrea de Cultura Gitana de la Fundació
Privada Pere Closa.
10.30 PAUSA
10.45 TAULA RODONA
PROPOSTES I RECOMANACIONS PER VISIBILITZAR EL POBLE GITANO ALS MITJANS
Carme Figueras, presidenta de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual i consellera del
CAC.
Miquel Torres, gerent de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya.
Carmen Santiago, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira.
Modera: Alicia Oliver, periodista, presidenta del Grup de Treball de Periodisme Solidari
del CPC.
12.30 PONÈNCIA
ONDAS, PÁGINAS Y PANTALLAS: LA IMAGEN SOCIAL GITANA EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Joaquin López Bustamante, periodista i gestor cultural, director de la revista Cuadernos
Gitanos.
13.30 CLOENDA

