Formulari d’inscripció

Dijous 8 de juliol de 2021
Col·legi de Periodistes de Catalunya – Sala d’Actes
Rambla de Catalunya, 10, pral. – Barcelona

La jornada es podrà seguir a través de YouTube

XIII Jornada de la Mesa

Narratives alternatives
contra el racisme
XII Premis per a la Diversitat
en l’Audiovisual
8 de juliol de 2021

Narratives alternatives contra el racisme
La jornada vol reflexionar sobre com els mitjans de comunicació tradicionals i les
xarxes socials reflecteixen la diversitat i de vegades cauen en discursos excloents o
poc respectuosos amb les diferències, així com donar a conèixer les investigacions que
es duen a terme sobre com lluitar contra els discursos d’odi en tots els àmbits
audiovisuals i socials, des d’una perspectiva proactiva i no només reactiva.
Els discursos d’odi i racisme es viralitzen a les xarxes socials i tendeixen a normalitzarse, i, per tant, cal generar discursos crítics i narratives alternatives per combatre’ls. A
la taula rodona s’hi presentaran bones pràctiques i estratègies en matèria de
contranarratives plantejades a partir de resultats d’anàlisis i recerques, així com
alguns exemples, a fi i efecte de ser conscients dels discursos d’odi, com prevalen, els
perjudicis que comporten i la manera d’actuar per reduir-ne la difusió.
En el marc d’aquesta jornada de la Mesa, lliurarem els XII Premis per a la Diversitat en
l’Audiovisual. Aquest premi anual reconeix programes, produccions i iniciatives
audiovisuals que reflecteixen la diversitat etnocultural en la nostra societat.

Programa
10.00 h Benvinguda.
Sr. Roger Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Sr. Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Sra. Carme Figueras, presidenta de la Mesa per a la Diversitat en
l’Audiovisual i consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
10.15 h Taula rodona: Narratives alternatives contra el racisme
Dra. Lena de Botton. Professora en el Departament de Sociologia de la
Universitat de Barcelona (UB) i coordinadora del Grup Interreligiós del
CREA.
ALRECO. Discurs upstander a les xarxes per a la desactivació del discurs
d’odi.
Dr. Raúl Martinez. Professor de Comunicació de la Universitat de Vic
(UVIC-UCC) i membre del Grup de recerca LMI-UVIC.
REACT. Manual operatiu per a activitats educatives relatives als discursos
d’odi.
Dra. Gabriela Marques Gonçalves. Periodista, professora i investigadora de
l’Institut de la Comunicació de la UAB (InCom-UAB).
Narrativas para combatir el antigitanismo: la voz de las mujeres gitanas
desde una perspectiva interseccional.
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11.00 h Debat.
11.30 h Lliurament dels XII Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual.
12.15 h Cloenda.

