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5

Introducció

Des que l’any 2010 l’MPDLCatalunya va començar a executar el projecte “Xarxa Ciutadana de la Pau“, un
dels principals objectius ha estat impulsar un conjunt d’accions participatives per construir i promocionar
la pau des del món de la comunicació. En aquesta tasca hem comptat amb la inestimable col·laboració de
la Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb els quals. hem aconseguit
obrir espais de participació, de formació, de debat i de reflexió per millorar les estratègies de cobertura dels
conflictes socials propers.
A partir de la nostra experiència de treball diari en barris de Barcelona i Badalona hem pogut comprovar
que els mitjans de comunicació tenen un rol molt important, tant en el tractament dels conflictes socials
propers, com en la construcció de la pau quotidiana. No obstant això, moltes vegades els enfocaments
que dominen als mitjans contribueixen a agreujar els conflictes, a reforçar els estereotips i a deteriorar les
relacions entre la ciutadania.
Per aquest motiu, és necessari reflexionar i aportar eines per a que periodistes i comunicadors i comunicadores
socials puguin aportar a la transformació positiva dels conflictes. Un element fonamental és la formació i
la sensibilització en continguts que vinculen el desenvolupament d’un periodisme responsable i de qualitat
amb la cultura de la pau. D’aquesta manera podrem contribuir a millorar el coneixement per part de la
ciutadania sobre les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència.
Aquest recull de bones pràctiques i recomanacions sobre el tractament informatiu del conflicte social
proper i la representació de les persones del Sud i migrades té com objectiu donar visibilitat a periodistes i
mitjans de comunicació que contribueixen a la construcció d’un model de convivència pacífica: intercultural,
solidari, just i amb equitat de gènere. I, al mateix temps, busca aportar eines per millorar les estratègies de
cobertura dels conflictes socials propers, especialment d’aquells provocats per les mirades estereotipades
que hi ha sobre els països del Sud i les persones migrades.
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Periodisme
per la pau i la
convivència
Els mitjans de comunicació no són aliens al model de desenvolupament que impera en l’actualitat, centrat
en el consum i en la competència, i que afavoreix l’existència d’un clima de desconfiança, de conflicte i
de violència. A més a més, l’eliminació i/o les retallades en les polítiques de cohesió social han agreujat les
desigualtats i han generat progressius processos d’empobriment que han empitjorat les condicions de vida
de la població.
Els costos socials repercuteixen, especialment, en els grups socials més vulnerables, particularment en les
dones, en les persones migrades, en les minories ètniques i religioses, i en les classes socials desfavorides.
Aquest context, ha facilitat l’augment de conductes discriminatòries i la incidència de discursos de
confrontació, racistes, sexistes i xenòfobs, que instrumentalitzen la presència de grups diferents i/o de
minories per generar temor, inseguretat i desconfiança.
En l’MPDL treballem des del concepte de pau positiva, que considera que la pau és molt més que l’absència
de guerra. Això significa que no només és necessari eradicar la violència directa, sinó que hem de treballar
per eliminar la violència estructural: la injustícia, la desigualtat, la pobresa i l’absència de condicions de vida
dignes per a la majoria de la humanitat. Volem contribuir a la superació de la violència cultural, estructural
i directa, que es viu de manera habitual en els entorns propers i que moltes vegades passa desapercebuda.
En aquest sentit, el periodisme per a la pau i la convivència es converteix en l’eix primordial per a la
consecució d’un desenvolupament humà just i equitatiu, que es caracteritza per fomentar l’enfocament
de la convivència front l’enfocament polaritzador. Aquest periodisme es sosté en principis com la llibertat,
la justícia social, la democràcia, i la solidaritat; rebutja la violència, i vol prevenir els conflictes en les seves
arrels, per això busca solucions positives i alternatives.
Diversos estudis realitzats des del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (per Marta Muixí i Xavier Giró1),
senyalen que la imatge que la ciutadania de Barcelona rep a través dels mitjans de comunicació de masses
sobre els països pobres o empobrits -els anomenats països del Sud- és una visió tòpica, estereotipada
i deformada. Aquesta mirada de com és l’altre, es trasllada a la convivència diària amb les persones
immigrades i repercuteix en el tractament que els hi donem. De fet, les anàlisis2 realitzades sobre els
continguts dels mitjans i el fet migratori, mostren que les persones considerades “diferents“, apareixen
gairebé sempre com un problema, una amenaça o bé com a víctimes passives.
Llavors, les representacions i relats sobre les persones dels països del Sud i sobre els i les immigrants es
troben i entrecreuen dins d’un context d’informacions majoritàriament negatives. Fet que incideix en que
l’opinió pública acabi convertint-se també en negativa. Aquesta situació repercuteix en la convivència i
en la solidaritat, especialment ara que l’actual context socioeconòmic fa que els conflictes de tot tipus es
multipliquin.
En un conflicte els mitjans també són actors i part interessada. Els discursos o silencis acaben per posicionar
les seves línies editorials i influint d’una forma o una altra. La visió estereotipada i simplificada dels països
del Sud i la manipulació política i social del fet migratori i de les persones migrades, ha contribuït a que
els mitjans emfatitzin la confrontació i el conflicte. En aquest sentit, els mitjans de comunicació tenen part
de responsabilitat, i alhora, una gran oportunitat per canviar aquests models socials de dominació per uns
altres de convivència i cooperació.
1. GIRÓ, X i MUIXÍ, M. (2011) Cobertura televisiva de propostes polítiques sobre immigració. Anàlisi de tres casos: restriccions a
l’empadronament a Vic, regulació sobre l’ús del vel integral a Lleida i tensions veïnals a Badalona. Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del
CAC. Barcelona.
GIRÓ, X. La información sobre los países del Sur en los medios del Norte. En CONTRERAS, F. R. y SIERRA, F. (coords.) (2004). Culturas de
guerra. Madrid: Frónesis-Cátedra-PUV. P. 155-183.
2. Col·legi de Periodistes de Catalunya (2010) Guia sobre el tractament de la diversitat cultural en els mitjans de comunicació. Barcelona.
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Característiques del periodisme
de pau vs periodisme de guerra

PERIODISME DE PAU/CONFLICTE

PERIODISME DE GUERRA/VIOLÈNCIA

I.ORIENTAT CAP A LA PAU/CONFLICTE

I.ORIENTAT CAP A LA GUERRA/VIOLÈNCIA

▪ Explorar la formació del conflicte, actors,
objectius, qüestions, perspectiva guanyo/
guanyes.

▪ Atenció centrada en l’escenari del conflicte,
dues parts, un objectiu (guanyar, la
victòria).

▪ Espai obert, temps obert; causes i
desenllaços en qualsevol part, també a la
història i la cultura.

▪ Espai tancat, temps tancat; causes i sortides
en l’escenari, qui va llançar la primera
pedra.

▪ Fer transparents els conflictes.

▪ Fer les guerres opaques, secretes.

▪ Donar veu a totes les parts, empatia.

▪ “Nosaltres-ells“, propaganda, veu al
nosaltres.

▪ Veure el conflicte/guerra com un problema,
atenció a la creativitat.

▪ “Ells“ com el problema, qui predomina?

▪ Humanització de totes les parts.

▪ Deshumanització dels “altres“.

▪ Proactiu: prevenir la violència/guerra.

▪ Reactiu: esperar la violència.

▪ Atenció als efectes invisibles de la violència:
trauma, danys estructurals i culturals, etc.

▪ Només atenció sobre els efectes visibles de
la violència (morts, ferits, dany material).

II. ORIENTAT A LA VERITAT

II. ORIENTAT A LA PROPAGANDA

▪ Exposar les mentides de totes les parts,
descobrir el que es pretén ocultar.

▪ Exposició de “les seves“ mentides. Suport a
“les nostres“ mentides/encobriments.

III.ORIENTAT A LA SOCIETAT CIVIL
▪ Atenció al patiment, donar veu als sense
veu, dones, nens, gent gran.
▪ Identificar a tots els “malfactors“.
▪ Atenció sobre els què promouen la pau.

III. ORIENTAT A L’ELIT
▪ Atenció sobre “el nostre“ patiment, ser les
seves titelles.
▪ Identificar “els seus malfactors“.
▪ Atenció sobre les accions de pau de les
elits.

IV. ORIENTAT CAP A LA SOLUCIÓ
▪ Pau= no violència + creativitat
▪ Destacar les iniciatives de pau.
▪ Atenció en l’estructura i cultura, la societat
pacífica.
▪ Conseqüències: resolució, reconstrucció,
reconciliació.

IV. ORIENTAT CAP A LA VICTORIA
▪ Pau= victòria + alto-el-foc
▪ Ocultar les iniciatives de pau fins a tenir la
victòria a l’abast.
▪ Atenció sobre el tractat, institució de la
societat controlada.
▪ Abandó fins a un altre conflicte, atenció si
n’hi ha un nou esclat del conflicte.

Font: Quadre de John Galtung (2007) en ESPINAR, E. i HERNÁNDEZ, M.I. (2012) El periodismo de paz como paradigma de comunicación para
el cambio social: características, dimensiones y obstáculos. CIC - Cuadernos de Información y Comunicación, vol. 17 175-18.
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Bones pràctiques

Mitjà: El Periódico.com (http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/pah-defiende-ocupacionpisos-vacios-banca-video-2498450)
Autora: Míriam de Lamo

Bones
pràctiques
Al llarg del mes de febrer de 2013 vàrem realitzar al Col·legi de Periodistes de Catalunya un cicle formatiu
sobre Periodisme i comunicació davant els conflictes socials propers: nous reptes per a la construcció de la
pau, on van participar 35 periodistes. Aquest cicle té com a objectiu principal impulsar un conjunt d’accions
participatives per construir i promocionar la pau des del món de la comunicació.
Amb posterioritat, i obert a les persones que havien participat en el cicle, es va fer una selecció de bones
pràctiques, les quals us les relacionem a continuació, així com un seguit de recomanacions per a millorar
la cobertura informativa.
Han participat en aquesta identificació de bones pràctiques: Thais Bonilla Martínez, Paulina Kostadinova
Kamburova, Marta Muixí Casaldàliga, Judith Muñoz Saavedra i Alícia Oliver Rojo.

Mitjà: eldiario.es
(http://www.eldiario.es/desalambre/integracion/empleo-gitanos-FSG_0_149785742.html)
Autora: Lydia Molina

Data: 11 de juliol de 2013
Secció: Societat
Temàtica: Habitatge, desnonaments
Títol

La PAH defiende la ocupación de los pisos vacíos de la banca en un vídeo.

Subtítol/
entradeta

La obra social de la entidad quiere llegar al máximo número de ciudadanos
desahuciados para luchar por sus derechos.

Fotografies/
vídeo

Vídeo: “De la burbuja a la obra social“

Descripció

L’article presenta la campanya de l’obra social de la Plataforma Afectats per
la Hipoteca (PAH) mitjançant un vídeo que han realitzat per explicar, amb
humor i dibuixos, la bombolla immobiliària i el negoci de les hipoteques,
alhora que defensa l’ocupació “legítima“ dels pisos buits en poder d’entitats
financeres.

Observacions

Al llarg de l’article es qüestiona el model socioeconòmic actual, i es defensen
els drets de milers de persones afectades per les hipoteques, alhora que, des
de la societat civil organitzada, es donen respostes davant els desnonaments.

Data: 3 de juliol de 2013

L’article també aporta més informació gràcies a l’enllaç a altres notícies
relacionades amb el tema.

Secció: Desalambre
Temàtica: Ocupació, poble gitano
Títol

No llevo una etiqueta para avisar de que soy gitana. Soy una trabajadora más.

Subtítol/
entradeta

▪ Luisa y Eugenio hablan de las dificultades que han encontrado, por ser
gitanos, al buscar trabajo.

Autor: Salvados

▪ El desempleo de la población gitana llega al 40%, según un estudio de la
Fundación del Secretariado Gitano.

Temàtica: Migració

Mitjà: La Sexta (http://www.lasexta.com/videos/salvados/2013-febrero-24-2013022200029.html)

▪ Más de 2500 personas consiguieron trabajo en 2012 a través de un
programa de esa organización.
Fotografies/
vídeo

Peu de foto 1: Melissa Llave participa en el programa Acceder (Imagen de la
campaña de la Fundación del Secretariado Gitano -FSG-)

Data: 24 de febrer de 2013

Títol

Soy inmigrante

Descripció

El programa fa un paral·lelisme entre les persones migrades a Espanya i els
i les espanyoles que, a causa de la crisi, han hagut d’emigrar a Noruega i es
troben en les mateixes situacions límits: sense treball, sense conèixer l’idioma,
sense dret a la sanitat gratuïta...

Observacions

Les persones migrades han estat les autèntiques protagonistes d’aquest
capítol, on s’ha posat l’accent en que totes són persones que tenen dret a la
lliure circulació i a una vida digne sense importar la seva procedència.

Peu de foto 2: Oscar Triviño trabaja en una tienda de ropa (FSG)

10

Descripció

L’article mostra les dificultats que col·lectius minoritaris, com els gitanos,
pateixen a l’hora de buscar feina, sobretot ara en temps de crisi on la
desocupació de la població gitana arriba al 40%.

Observacions

Les bones pràctiques despreses de l’article passen per donar veu a les
pròpies persones protagonistes, i normalitzar la imatge dels treballadors i
les treballadores d’ètnia gitana. Informació que és possible i veraç gràcies al
treball de la periodista en conjunt amb una organització civil, la Fundació del
Secretariat Gitano.
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Mitjà: eldiario.es (http://www.eldiario.es/desalambre/inmigracion-sanidad-desinformacionacceso_0_152235464.html)

Mitjà: El Diario Norte.es (http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Gexto-antirumores-erradicarestereotipos-inmigracion_0_153984756.html)

Autora: Gabriela Sánchez

Autor: Redacció

Data: 10 de juliol de 2013
Secció: Desalambre

Data: 15 de juliol de 2013
Secció: Euskadi
Temàtica: Migració

Temàtica: Sanitat, migració
Títol

¿Cita para un inmigrante sin papeles? Ni idea, llame a este número

Subtítol/
entradeta

▪ El caos y la confusión existente alrededor del Real Decreto Ley que restringe
los servicios sanitarios a las personas en situación irregular provoca la
improvisación a la hora de decidir si se trata a un paciente de forma gratuita.
▪ Comprobamos la falta de información que la Consejería de Sanidad de
Madrid ofrece al personal de los centros de salud en cuanto a la cobertura
de estas personas.

Fotografies/
vídeo

Peu de foto 1: La reforma sanitaria limita el acceso a la sanidad a personas
inmigrantes. Imagen de archivo de Médicos del Mundo.

Títol

Getxo despliega los agentes antirumores para erradicar los estereotipos sobre
inmigración.

Subtítol/
entradeta

▪ Los 25 agentes han culminado su fase de formación.

Fotografies/
vídeo

---

Descripció

Un grup de 25 agents “antirumors“ posaran en marxa un programa
experimental promogut per l’Ajuntament de Getxo (Bizkaia), per a eradicar
estereotips negatius sobre la immigració.

Observacions

L’article dóna a conèixer una bona pràctica institucional -que ja funciona
en altres ciutats, com la de Barcelona- on s’utilitza la metodologia “bola de
neu“, mitjançant la qual, les i els agents formats conviden a altres persones
a la reflexió crítica i promouen visions informades, positives i constructives
sobre la immigració.

© Alessandro Grassani.
Peu de foto 2: Compromiso de pago emitido por el servicio de urgencias
de Silvia, que padece EPOC grave. Documento cedido por Amnistía
Internacional.
Descripció

Observacions

Dificultats a l’hora d’aplicar el Real Decret Llei que restringeix els serveis
sanitaris als/les migrants en situació administrativa irregular. La periodista
sense identificar-se es posa en contacte amb diferents centres de la
Comunitat de Madrid, i les respostes i actuacions són ben diverses.
El reportatge denuncia la desinformació i el caos que hi ha en els diferents
centres de salut davant l’atenció a persones en situació irregular. La autora, al
llarg de la narració, dóna veu a diferents persones migrades que expliquen la
seva experiència.
A més, el reportatge aporta molta més informació gràcies als diferents
vincles, on podem llegir notícies d’altres mitjans que amplien algun aspecte o
bé ens enllaça a l’informe “El laberinto de la exclusión sanitaria“, elaborat per
Amnistia Internacional.

▪ A partir de ahora tratarán de desmentir en las personas de su entorno las
leyendas urbanas que circulan en torno a los extranjeros.

Mitjà: El País (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/09/actualidad/1365511863_023702.html)
Autor: Manuel Altozano
Data: 9 d’abril de 2013
Secció: Societat
Temàtica: Centres d’Internament per a Estrangers (CIE)
Títol

Una ONG denuncia que Interior recluye en CIE a extranjeros con hijos
españoles

Subtítol/
entradeta

Pueblos Unidos denuncia el recurso “abusivo“ del ministerio a la reclusión de
inmigrantes irregulares.

Fotografies/
vídeo

© Gorka Lejarcegi

Descripció

Presentació de l’informe “Atrapados tras las rejas“, del col·lectiu Pueblos
Unidos. L’informe denuncia que un 11% de les persones detingudes tenen
descendència espanyola, el que significa una proba d’arrelament.

Observacions

L’article difon aquest informe que ha estat elaborat a partir de les 1.277
visites que membres d’aquesta organització han realitzat a 328 persones
internades en el CIE d’Aluche (Madrid) al llarg de 2012. En ell s’analitzen les
condicions d’ingrés en el CIE i s’arriba a la conclusió que aquests centres són
utilitzats de forma arbitrària, al marge del marc internacional i de la normativa
espanyola.

Peu de foto: Una agente controla el circuito cerrado de cámaras del CIE de
Aluche.

També mostra el ball de xifres entre les dades facilitades pel govern que no
coincideixen amb les aportades pels autors de l’informe.
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Mitjà: El Periódico Latino http://elperiodicolatino.com.es/abogadasbolivianas.htm
Autora: Almudena Rodríguez

Mitjà: El Público (http://www.publico.es/espana/456183/mas-del-90-de-las-mujeres-encerradas-enel-centro-madrileno-de-inmigrantes-no-ha-cometido-delito)

Data: 26 de juliol de 2013

Autor: EFE

Secció: Portada

Data: 28 de maig de 2013

Temàtica: Dones, migració

Secció: Espanya
Temàtica: Dones, CIE

Títol
Subtítol/
entradeta
Fotografies/
vídeo

Descripció

El no estar trabajando no es motivo para perder la renovación de la tarjeta de
residencia

Títol

Más del 90% de las mujeres encerradas en el centro madrileño de
inmigrantes no ha cometido delito

Subtítol/
entradeta

Peu de foto 1: La Presidenta Jannett Frías Fernández indicó que la Asociación
de Abogadas Bolivianas de Cataluña ha puesto en marcha una fuerte
campaña encaminada a informar a nuestra gente latina sobre los mecanismos
legales que les permitan renovar sus documentos. © El Periódico Latino

Según el informe “Mujeres en el CIE. Género, inmigración e internamiento“,
entre las internas hay víctimas de trata y la población mayoritaria es la
subsahariana.

Fotografies/
vídeo

Peu de foto: Exteriores del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche
(Madrid). © EFE

Peu de foto 2: En la gráfica la directiva completa de la Asociación de
Abogadas Bolivianas en Cataluña. La presidenta del gremio Jannett Frías
Fernández dijo a El Periódico Latino que entre los colectivos que todavía
no tienen sus papeles están los bolivianos “estamos hablando de los que
entraron a España antes de que cerrara el proceso de visa“ dijo la abogada.
© El Periódico Latino

Descripció

Presentació de l’informe “Mujeres en el CIE. Género, inmigración e
internamiento“, elaborat per un equip d’investigació format per les
Universitats Autònoma, Complutense i Rey Juan Carlos, de Madrid.

Observacions

L’informe -realitzat a partir de les entrevistes a les internes i de dades oficialsdenuncia que la immensa majoria de dones tancades al CIE no han comés
cap delicte, i que es troben privades de llibertat a causa d’alguna infracció
administrativa.

---

Vídeo: Explicació de Jannett Frías sobre la campanya d’informació iniciada per
la seva associació.

L’article dóna visibilitat a la situació de les dones i evidencia que són tractades
amb “molta més duresa“ que els homes.

Campanya de l’Associació d’Advocades Bolivianes a Catalunya per informar la
població llatina sobre els seus drets i els mecanismes legals per a la renovació
de la targeta de residència.

Mitjà: Vilaweb (http://www.vilaweb.cat/noticia/4135593/20130724/desallotjats-poblenou-pendentsreallotjament.html)
Autor: ----

Observacions

És habitual veure les dones com a víctimes i, encara més, si aquestes són
migrades. En canvi, l’article dóna visibilitat i protagonisme a una entitat de
dones advocades migrades que compleixen un paper important per a la seva
comunitat: el d’assessorament sobre els seus drets. Per tant, aquest article
promou una informació positiva, alhora que mostra solucions.

Data: 24 de juliol de 2013
Secció: Notícies
Temàtica: Desallotjaments
Títol

Els desallotjats del Poblenou, pendents del reallotjament

Subtítol/
entradeta

Un gran desplegament dels mossos fa fora de les naus del carrer Puigcerdà i
Pere IV els subsaharians que hi vivien.

Fotografies/
vídeo

Sis fotografies sense peu de foto i un vídeo sobre el desallotjament.

Descripció

Els mossos d’esquadra han desallotjat amb un gran desplegament d’efectius,
les naus en desús del c/Puigcerdà i del c/Pere IV del barri del Poblenou
de Barcelona, ocupades per unes dos-centes persones, majoritàriament
subsaharians, que hi malvivien i hi treballaven.

Observacions

L’article dóna veu a les diferents parts del conflicte: entitat contra els
desallotjaments, persones migrades, ajuntament i policia. I posa de manifest
la preocupació perquè bona part de les persones que hi malvivien també
realitzaven, en aquestes naus, les diferents activitats mitjançant les quals es
guanyaven la vida.
Contextualitzant la informació hi ha un enllaç a un reportatge publicat, un
any abans, per VilaWeb, titulat “L’assentament d’africans del Poblenou
cerca la mitjanceria comunitària“, on ja s’anunciava el conflicte i apuntaven
solucions.
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Mitjà: El Diario Norte.es (http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/burka-nuncaacabar-2467789)

Mitjà: El Faro.net (http://www.salanegra.elfaro.net/es/201307/cronicas/12563/#comments)

Autor: Antonio Baquero

Data: 1 de juliol de 2013

Data: 5 de juliol de 2013

Secció: Sala Negra

Secció: Societat

Temàtica: Joves, “maras“

Autor: José Luis Sanz

Temàtica: Vel integral
Títol

El burka de nunca acabar

Subtítol/
entradeta

▪ Los expertos sostienen que la presencia de la prenda es marginal y no
supone un problema real.

Títol

La Mara Salvatrucha en España: La pandilla que se ahogó en el océano

Subtítol/
entradeta

Cuando en 2004 se supo que la Mara Salvatrucha había llegado a Barcelona,
en Centroamérica y España se pensó que una epidemia de violencia
iba a atravesar el Atlántico. No fue así. Diez años después del supuesto
desembarco, los mareros catalanes tienen enormes aspiraciones pero muy
poco poder en las calles.

▪ Especialistas y entidades rechazan el plan del Govern de vetar el uso en
público del velo integral.
Fotografies/
vídeo

Peu de foto: Una mujer con velo integral en el mercado de Pardinyes, en
Lleida, el pasado 29 de junio. © Ramon Gabriel

Fotografies/
vídeo

---

Descripció

Diferents reaccions a la intenció del Govern de la Generalitat que vol regular
l’ús del vel integral.

Descripció

Extens reportatge d’investigació sobre la Mara Salvatrucha -M 13- a la ciutat
de Barcelona i rodalies.

Observacions

Amb una gran diversitat de fonts consultades, la notícia recull les diferents
opinions de persones expertes en el tema, així com dels col·lectius afectats.

Observacions

El periodista entrevista diversos membres del grup, a mossos d’esquadra
especialitzats en el tema, i a educadors de carrer per a desdramatitzar el tema
i mostrar-lo objectivament.
Fa un repàs als titulars alarmistes d’alguns diaris, i demostra que el
que succeeix aquí no té res a veure amb les actuacions de les “maras“
centreamericanes.v

A més, també s’explica que confonem el burca (vestimenta tradicional
afgana) amb el vel integral, i que aquest no pot ésser un problema, doncs, és
una peça de vestir que gairebé no veiem a Catalunya.

Mitjà: VilaWeb (http://www.vilaweb.cat/noticia/4123970/20130611/discriminacio-enten-fronteres.
html)
Autores: Anna Calvet i Maria Corrales
Data: 11 de juny de 2013
Secció: Cetrencada
Temàtica: Homosexualitat
Títol

La discriminació no entén de fronteres

Subtítol/
entradeta

En el 40 per cent dels països l’homosexualitat és il·legal i, en set, comporta la
pena de mort.

Fotografies/
vídeo

2 vídeos amb representants de diferents associacions del moviment LGTB de
Catalunya.
Un mapa mundi amb informació sobre la situació de l’homosexualitat en els
diferents països.

Descripció

Situació de l’homosexualitat a nivell mundial, a partir d’un estudi de la Unió
Europea.

Observacions

Reportatge de sensibilització sobre el tema, denunciant l’homofòbia com un
problema polític i estructural de la societat.
Es dóna veu a diferents associacions del moviment LGTB, i es presenta
molta informació, tant a nivell local com internacional, contextualitzant la
informació.
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Mitjà: Periodismo Humano (http://periodismohumano.com/sociedad/discriminacion/los-refugiadosle-dicen-a-europa-estamos-aqui.html)

Mitjà: Directa
http://www.redciudadanaporlapaz.org/wp-content/uploads/2013/09/Marc-Rude-Primer-Premio.pdf

Autor: Borja Franco Garzón

Autor: Marc Rude

Data: 20 de maig de 2013

Data: 6 de març de 2013

Secció: Societat

Secció: Estirant el fil

Temàtica: Dret d’asil

Temàtica: Crisi, desnonaments, suïcidis

Títol

Los refugiados le dicen a Europa: “Estamos aquí“

Títol

Sense feina, sense casa, sense vida

Subtítol/
entradeta

▪ “Estamos aquí sin derechos y permaneceremos aquí hasta que
encontremos una solución a nuestras vidas, una solución que respete
nuestros derechos humanos“, dice su lema.

Subtítol/
entradeta

La crisi financera està costant vides, com demostra l’augment dels casos de
suïcidi arreu d’Europa. A l’Estat espanyol, els problemes econòmics ja s’han
convertit en el principal element que desencadena les morts autoinfringides.
L’atur i els desnonaments tenen uns efectes psicològics devastadors per a
milers de persones. Retornar la dignitat a les persones i desculpabilitzar-les
d’una situació de la qual no són responsables són factors claus per trobar una
sortida.

Fotografies/
vídeo

Peu de foto 1: Els efectes psicològicament devastadors de l’atur i els
desnonaments empenyen milers de persones a un estat de desesperació.
© Robert Bonet

▪ La mecha del movimiento prendió en mayo, cuando un grupo de personas
a quienes no se les había aprobado su solicitud de asilo acamparon
cerca de un centro de acogida de solicitantes de asilo en Utrecht. El 4 de
septiembre, la protesta llegó a la capital.
▪ En Polonia, el número de solicitantes de asilo ha crecido de 3.400 a finales
de los años 90 a 10.500 en el año 2009 desde la desintegración de la
Unión Soviética. De todas las solicitudes de asilo, durante los últimos años
solamente han sido aprobadas entre el 1% y el 3%.
7 fotografies sense peus de foto (imatges de la campanya, concentracions i
persones migrades).

Descripció

Campanya de resistència de persones refugiades als Països Baixos i Polònia,
on cada any són denegades milers de sol·licituds d’asil.

Descripció

Reportatge que mostra els efectes de la crisi actual: atur, desnonaments,
suïcidis...

Observacions

El reportatge dóna veu a diferents persones refugiades, en aquests dos
països, que expliquen les seves resistències pacífiques contra un sistema
que els criminalitza i no respecte els seus drets en tant que persones. I per a
comprendre el relat dels fets, també es dóna veu a les ONG i activistes que els
hi donen suport, així com a les fonts institucionals.

Observacions

El reportatge analitza les causes estructurals i la complexitat de les mateixes
i marca solucions i alternatives focalitzant la resposta en la societat civil
organitzada. El tema, de gran dramatisme i sensibilitat, està tractat amb rigor,
empatia i sense caure en el sensacionalisme.

També denuncia la pressió sobre Polònia, des de la seva pertinença a la Unió
Europea (UE), per tal de controlar les seves fronteres amb països de fora de la
UE.
A més, el reportatge mostra com el treball organitzat dels refugiats i les
refugiades està modificant, entre d’altres, la nova llei d’estrangeria a Polònia,
o la percepció que té la ciutadania holandesa a favor de trobar una solució
justa per a aquest col·lectiu.
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Peu de foto 2: Concentració a la plaça Catalunya de Barcelona pel suïcidi
d’un home desnonat a Granada l’octubre de 2012.

Fotografies/
vídeo
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© Lino de Valier

Cal remarcar, també, la riquesa de les fonts consultades així com les dades
que s’ofereixen.
Aquest reportatge va guanyar la primera edició dels Premis per a la Pau i la
Transformació Social organitzats per l’MPDL.
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Mitjà: Televisió de Catalunya
Programa: Karakia (http://www.tv3.cat/karakia/capitols/217/Zahra-conservar-la-tradicio-persa)
Data: 23 de juny de 2013
Temàtica: Diversitat cultural, gastronomia
Títol

Zahra, conservar la tradició persa

Descripció

En aquest programa coneixem la Zahra. De família iraniana va néixer a Itàlia
i de petita es va traslladar a Catalunya. Malgrat no conèixer l’Iran, la seva
família li ha transmet amb tanta passió la cultura persa que és com si ella
l’hagués viscuda igualment.

Observacions

Espai que mostra les diferents cultures que hi ha a la societat catalana.
Els hi dóna visibilitat i aprofundeix en diversos aspectes de la seva cultura,
així com en la seva integració. El fil conductor són els plats típics de les
diferents regions del planeta que es preparen en cada capítol, i que donen
peu a conèixer més detalls del seu país i també de les persones que el
protagonitzen.
El programa també compta amb més recursos, com són la possibilitat de
veure altres vídeos, més informació i enllaços addicionals, una llista d’Spotify
per a poder escoltar la banda sonora del capítol, un blog, facebook... on
poder interactuar. Un munt de recursos per a desmuntar tòpics i estereotips
sobre altres cultures.

Recomanacions

Fruit del taller i la selecció de les bones pràctiques, vam identificar les següents recomanacions
amb la voluntat d’abordar el conflicte, des d’una vessant constructiva i èticament responsable,
en la nostra pràctica periodística. Amb tot, no hem d’oblidar-nos que la millor tasca hauria de
ser aquella que visibilitza les demandes i les divergències abans que es converteixin en conflicte.

1. Pluralisme i diversitat de les fonts. Cal donar veu a totes les parts implicades per
a no construir el relat des d’un únic punt de vista i així afavorir el diàleg.
2. Expertesa de les fonts. Utilitzar fonts expertes per a complementar i entendre
millor la informació.
3. Defugir visions reduccionistes. Explicar les diferents posicions i els diversos
interessos en joc, i intentar no reduir i polaritzar el conflicte.
4. Contextualitzar la informació. Donar a conèixer les causes profundes i les
conseqüències del conflicte per oferir una visió àmplia, complexa i plural dels fets,
que ajudi a la reflexió.
5. Visibilitzar solucions pacífiques. Recollir o apuntar possibles respostes als
problemes plantejats que, moltes vegades, realitzen col·lectius o ONG que treballen
per a la consecució de la pau.
6. Promoure informacions positives. Cal evitar potenciar informacions negatives i
sensacionalistes que no ajuden la convivència ciutadana ni la cohesió social.
7. Donar valor enlloc de victimitzar. Donar veu i valor a aquells col·lectius o persones
que poden ser identificades com a passives, desempoderades, víctimes...
8. Utilitzar un llenguatge inclusiu. No fer servir el masculí com a genèric i visibilitzar
les dones al llarg de la narració. Evitar l’ús de tòpics, prejudicis i estereotips que
reforcen actituds discriminatòries cap a qualsevol persona o col·lectiu.
9. Evitar imatges dramàtiques. No utilitzar aquells elements dramàtics i impactants,
com són els plans curts de morts o ferits. Respectar la intimitat i la privacitat de les
persones, molt especialment, quan es tracta d’infants i adolescents.
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Recursos
Decàleg deontològic per als professionals de comunicació sobre el tractament de les
realitats dels gais, lesbianes i homes i dones transsexuals. Infogai, 2005. Barcelona.
http://www.periodistes.org/fcic/admin/doc_contingut/decalec_deontologic_gais_lesbianes_transexuals.pdf
Decàleg pel tractament de la informació de la violència vial als mitjans de comunicació.
Servei Català de Trànsit i Col·legi de Periodistes de Catalunya.
http://www.periodistes.org/fcic/admin/doc_contingut/decaleg%20stop%20accidents.pdf
Derechos y límites del periodismo gráfico. Unió de Periodistes Valencians (UPV) i Unió de
Professionals de la Imatge i la Fotografia de Catalunya (UPIFC)
http://www.periodistes.org/fcic/admin/doc_contingut/drets_limits_periodisme_grafic.pdf
El pueblo gitano. Manual para periodistas. Unión Romaní, 1998. Barcelona.
http://www.unionromani.org/publicaciones/pub_manual.htm
Gènere i mitjans de comunicació. Eines per a visibilitzar les aportacions de les dones.
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Institut Català de les
Dones, 2011. Barcelona.
http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/Eines_visibilitzar_aportacions_dones.pdf
Guía de estilo para ayudar a los profesionales de la comunicación a ofrecer una
información de calidad sobre las personas sin hogar. EAPN-Madrid. http://www.eapn.es/
ARCHIVO/documentos/recursos/2/1081_ficheros_documentos_Guia_PSH_EAPN_Madrid.pdf
Guía de estilo para periodistas. ¿Cómo informar de colectivos en riesgo de exclusión? Rede
Galega contra a Pobreza y Asociación Galega de Reporteiros Solidarios.
http://blogs.lavozdegalicia.es/nomepidancalma/files/2011/03/manualdeestilo-04-cas-DEF.pdf
Guia de Llenguatge inclusiu. Immigració, racisme i xenofòbia. Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC), 2013. Barcelona.
http://www.mesadiversitat.cat/materials_mesa/
Guia sobre el tractament de la diversitat cultural en els mitjans de comunicació. Col·legi de
Periodistes de Catalunya, 2010. Barcelona.
http://www.mesadiversitat.cat/guies
¿Periodistas contra el racismo? La prensa espanyola ante el pueblo gitano. Unión Romaní,
1995-2011.
http://www.unionromani.org/perios_es.htm
Recomanacions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. CAC, 2010. Barcelona.
http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Autorregulacio/Recull_recomanacions_CAC_2010.pdf
Recomanacions per a la pràctica periodística en el tractament de conflictes bèl·lics o
armats. Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2009. Barcelona.
http://www.periodistes.org/fcic/admin/doc_contingut/annex%20tractament%20de%20conflictes.pdf

▪ Assertivitat: Capacitat personal d’expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de
manera positiva, sense actituds agressives o manipuladores i sense negar els drets dels altres.
▪ Conflicte: Desacord, discrepància o malestar amb algú o alguna cosa. És una part constitutiva
de la naturalesa humana, que pot resoldre’s amb o sense violència. Els conflictes sorgeixen de les
interpretacions construïdes per les persones en la seva interacció constant amb la cultura. Conviure no
significa absència de conflictes ni ha de tenir l’objectiu d’eliminar-los. El conflicte suposa una oportunitat
de transformació i millora.
▪ Conflicte directe: Són aquells conflictes que desemboquen en violència física i moral. Són conflictes
que porten a l’agressió, a la destrucció de béns materials i fins i tot a la mort.
▪ Conflicte estructural: Són aquelles estructures de relació, del grup o de l’organització, que
exerceixen violència. Per exemple, la violència exercida a través del sistema judicial, dels mitjans de
comunicació, de l’activitat política…
▪ Conflicte cultural: Són aquells principis, normes implícites o explícites de conducta, tradicions i
educació que justifiquen la violència directa i estructural. La violència cultural també serveix per intentar
destruir l’enemic, l’adversari, el competidor o simplement el qui creiem que ens amenaça d’una manera
o altra.
▪ Cultura de Pau: Es caracteritza per una visió de pau positiva, en considerar que la pau és molt més
que l’absència de guerra, i vincular-la amb la superació de la violència cultural, estructural i directa.
Està composada de valors com l’harmonia de l’ésser humà amb ell mateix, els altres i la natura; la
transformació pacífica dels conflictes, els valors cooperatius, l’equitat i justícia social, la importància de
la responsabilitat personal i col·lectiva, així com el respecte ple i la promoció de tots els drets humans i
llibertats fonamentals.
▪ Empatia: Capacitat de percebre i comprendre el comportament, les emocions i els sentiments d’una
persona o d’un col·lectiu determinat. Tècnica comunicativa que implica tenir una especial atenció i
comprensió cap a la persona que ens parla i amb la qual interactuem.
▪ Guerra: Ús de la força i la violència amb la finalitat d’exterminar l’altre. La guerra, com a sistema de
solució de conflictes, resulta cara, poc eficaç i no resol, perquè únicament endarrereix els conflictes i
justifica així la seva existència.
▪ Mediació: Mètode alternatiu de resolució d’un conflicte on intervé una tercera part, neutral i imparcial,
que facilita la comprensió de les visions antagòniques i orienta cap a una solució acceptable per a les
parts implicades. A diferència de l’arbitratge, la persona mediadora no té capacitat de decisió, només fa
de guia i ajuda les parts en el procés de negociació.

Salud mental y medios de comunicación. Guía de estilo. Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales (FEAFES)
http://www.periodistes.org/fcic/admin/doc_contingut/salud_mental_y_medios_comunicacion.pdf
1. La majoria de termes estan extrets d’ORDÁS GARCÍA, Noemi (2012) Programa de formació per a docents en la cultura de la pau. Mòdul
introductori. Moviment per la Pau MPDL. Madrid.
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▪ No violència: Resultat del domini dels propis temors. L’objectiu és la transformació positiva dels
conflictes, partint de dos grans postulats: cada un és responsable de la seva pròpia vida i té l’obligació
de respectar i preservar la vida dels altres, almenys, fins on els altres vulguin. Així mateix, la no violència
considera que sempre hi ha un mitjà per no deixar que els maltractaments rebuts ens destrueixin i
destrueixin la nostra pau.

Decàleg per a la
construcció
de la pau

▪ Pau negativa: Un punt de vista que considera que la pau és l’absència de conflictes i els esforços
destinats per eradicar-los.
▪ Pau positiva: És sinònim de cultura de pau; és producte d’un procés de conciliació entre totes les
persones que viuen juntes, i requereix el treball continu de promoció de la pau cultural i estructural.
Una visió positiva i dinàmica de la pau entén que el conflicte és necessari per al desenvolupament
humà en la mesura que indica un malestar i obre les portes a la seva transformació, i ens fa progressar
i aprendre sobre nosaltres mateixos. Des d’aquest punt de vista, el conflicte és una oportunitat de canvi
i de creixement.
▪ Reconciliació: És un procés que implica el reconeixement mutu dels danys ocasionats, el penediment
i compromís a no repetir-los, i la reparació dels greuges amb el desig de superar el passat i transformar
i normalitzar les relacions entre les parts.
▪ Violència: Tot allò que suposi fer mal (a un mateix, a altres persones o a l’entorn). Usar la violència és
negar, marginar, excloure o eliminar a un altre, simbòlic o real. La violència s’aprèn i es transmet per la
cultura i, per tant, és possible prevenir-la educativament, així com destinar esforços per desaprendre-la.
▪ Violència directa: Es caracteritza per ser fàcilment perceptible. Es basa en l’agressió física o moral.
L’expressió última, més greu i naturalment irreversible de la violència directa, és la mort. Exemples
de violència directa són els abusos contra els drets humans, l’homicidi, les desaparicions forçoses, els
segrestos, la violació i la mutilació genital de les dones, la violència sexista (maltractament físic, psíquic
o sexual), els actes de tortura, el maltractament a menors, el treball infantil, etc.
▪ Violència estructural: És aquella violència que emana dels elements constitutius que conformen el
sistema conflictual, com l’exclusió social, la desigualtat, l’analfabetisme, els problemes d’infraestructura
i l’accés a béns i serveis, la immobilitat que perpetua la distància entre les classes socials, l’absència de
l’estat o la precarietat de la seva presència, la corrupció, la falta d’oportunitats d’educació i ocupació, la
falta d’oportunitats laborals i d’ingressos econòmics suficients, la impunitat, la distribució desigual de la
propietat, etc. La violència estructural és sovint el germen de la violència directa.
▪ Violència cultural: És l’existència d’un llenguatge i discurs legitimador de la violència, una
naturalització de la violència com a mitjà de resolució de conflictes. És la legitimació social de la negació
de l’altre diferent, de la intolerància, de la competència amb l’altre (caigui qui caigui, amb ardits i
màscares per a tal fi), de la cultura patriarcal i autoritària (l’assignació del lloc de superioritat a l’home i
d’inferioritat a la dona), etc.

.... perquè la Pau és molt més
que l’absència de guerra

El Moviment per la Pau -MPDL- és una organització no governamental, independent, laica i progressista,
que aspira a la pau global, on s’asseguri el ple compliment dels drets humans, la governabilitat democràtica,
la igualtat i la solidaritat entre les persones i els pobles.
Enfoquem la nostra missió de Construcció de Pau en la promoció de persones, xarxes i organitzacions
socials que poden actuar com a elements d’estabilitat en la societat. Treballem des d’un enfocament de
drets, per promoure la Cultura de la Pau a partir de la recerca sobre la pau, la prevenció i l’actuació davant
tots els tipus de violència.
Amb motiu del 25è aniversari de la creació de l’MPDL, el 18 de maig de 2008, vàrem presentar el següent
decàleg:

1. Reivindicar la Pau com a dret humà.
2. Promoure i donar suport a la Construcció de la Pau en totes les fases dels
conflictes armats.
3. Promoure el desenvolupament per a la Pau.
4. Promoure l’Educació per a la Pau.
5. Fomentar la integració per a la Pau.
6. Exigir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
7. Fomentar el respecte i la cura del medi ambient.
8. Promoure la reflexió, la recerca i el debat sobre la Construcció de la Pau.
9. Cooperar i col·laborar amb els organismes i institucions nacionals,
internacionals i supranacionals per al compliment de la nostra missió.
10. Promoure la participació de la ciutadania.

Més informació: http://www.mpdl.org/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Itemid=2331
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Enllaços

Campus per la pau – UOC

http://www.uoc.edu/portal/ca/campus_pau

Canal Solidari

http://www.canalsolidari.org

Diverscat

http://www.diverscat.net

Edualter

http://www.edualter.org

EducaRueca

http://www.educarueca.org

Escola de cultura de pau – UAB

http://escolapau.uab.cat/index.php

Fundació per la pau
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