
 
 

 
 

Hi col·laboren acadèmicament: el Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració 
(GRITIM) de la Universitat Pompeu Fabra, que dirigeix el Màster en Gestió de la Immigració. Acció 
de la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI, www.upf.edu/gritim-reci), vinculada al 
programa Intercultural Cities, un projecte conjunt del Consell d'Europa i de la Comissió Europea, 
amb la participació de l'Obra Social ”la Caixa”. 
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Món local i immigració. Què és notícia? 
 
L'objectiu de les IV Jornades de la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual és reflexionar sobre el 
com i el per què de la visibilitat i de la invisibilitat de determinades notícies entorn de la immigració, 
especialment en el món local. 
 
El marc general de reflexió que proposem és l'articulació de la diversitat entre la política local i la 
cobertura dels mitjans de comunicació nacionals i locals. La premissa és que si hi ha una 
característica que distingeix la gestió de la immigració a Catalunya és, precisament, la seva 
perspectiva municipal. El món local és ara més que mai el centre de l'atenció política en qüestions 
d'immigració.  
 
En aquesta línia, volem expressar que no tot el que és visible en els mitjans de comunicació és el 
més important. Hi ha també una realitat política local que té més dificultats de fer-se visible malgrat 
que contribueixi a generar confiança, a anticipar-se a conflictes potencials i, fins i tot, a 
desenvolupar la ciutat i la seva cohesió a través de polítiques que promouen la interacció, la 
interculturalitat i la inclusió social.  
 
Per aquesta raó, volem que aquestes Jornades siguin una oportunitat per compartir un espai de 
trobada i de discussió mútua entre els mitjans de comunicació audiovisual que cobreixen la notícia 
municipal entorn de la immigració i una representació d’ajuntaments que aposten per un 
enfocament intercultural com a forma de gestió de la diversitat, i no sempre són visibles. A cada 
taula rodona ens plantejarem una pregunta bàsica, que dimensiona la pregunta general de la 
Jornada: “què és notícia?”. Així, a la taula de mitjans de comunicació la pregunta és “immigrants, 
fins quan?”, mentre que a la taula de ciutats es discutirà com poden aconseguir visibilitat les 
polítiques interculturals. 
 
Aquestes Jornades s’adrecen tant a responsables polítics d'administracions locals com a 
professionals dels mitjans de comunicació, així com a acadèmics i a estudiants interessats en la 
matèria. Esperem que hi participi tothom per tal d'avançar conjuntament en una qüestió tan crucial 
com el foment d’un llenguatge inclusiu i la difusió d’iniciatives de convivència intercultural 
promogudes per xarxes ciutadanes i polítiques locals de gestió de la immigració. 
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Programa 
 
09.30  Benvinguda 
 

Carme Figueras i Siñol, presidenta de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual i consellera 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
Ricard Zapata-Barrero, director del Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM-
UPF) i professor titular de teoria política del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra 
 

10.00   Conferència inaugural  
 

Jean-Paul Marthoz, professor de periodisme internacional de la Université Catholique de 
Louvain, conseller del Comitè de Protecció dels Periodistes (Nova York) i de l’Institut Panos de 
París. Vicepresident de la divisió d’Europa / Àsia central de Human Rights Watch (HRW). És 
autor de nombrosos llibres, entre d’altres, Couvrir les migrations 
 

10.45  Taula rodona. “La importància del l lenguatge: immigrants, fins quan? 
 

Iolanda Tortajada, vicepresidenta de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual i professora 
del Departament d'Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili  Presentació dels 
treballs de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual sobre l lenguatge inclusiu 
  
Jofre Ferrer, director de Ràdio Salt 
Josep Camajoan, director adjunt d’El 9 Nou 
El isa Omedes, sotscap de la secció de Societat de Catalunya Ràdio 
 
Moderadora: Blanca Garcés, investigadora del Grup de Recerca Interdisciplinari sobre 
Immigració (GRITIM-UPF) del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra 

 
12.00  Pausa cafè 
 
12.30  Lliurament dels IV Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual 
 
13.00  Taula rodona. “Ciutats interculturals: com aconseguir visibil itat?” 
 

Miquel Esteve, comissionat d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona 
Jordi Serrano, comissionat de Drets Civils i Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell 
Dolors Compte, regidora de Convivència i Immigració de l’Ajuntament de Reus 
 
Moderadora: Núria Franco, doctora del Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració 
(GRITIM -UPF) del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra  
 

 
Inscripcions:     www.mesadiversitat.cat  / mesadiversitat.cac@gencat.cat 
   Telèfon: (+34) 935 575 098 

 


