
La situació a Síria, la irrupció de l'Estat Islàmic, la inestabilitat 

a l'Afganistan, Somàlia, Sudan i altres llocs projecta sobre 

Europa la crisi dels refugiats. Durant 2015 van arribar a 

Europa més d'un milió, la Unió Europea va multiplicar els cims 

per donar una solució al problema per, finalment, distribuir 

entre els seus socis, no tots, contingents d'acollida i, al mateix 

temps, tancar un acord amb Turquia, molt criticat per 

oenegés, organitzacions cíviques i diferents corrents 

progressistes.  

La crisi dels refugiats està present tots els dies en els mitjans, 

forma part de la crisi d'identitat i de cohesió de la Unió 

Europea i manté obert el debat sobre el paper exercit pels 

governs i pels mitjans de comunicació en abordar el problema i 

informar sobre ell. 

 

La jornada 'Media i refugiats', organitzada pel Consell de la 

Informació de Catalunya i la Comissió d'Arbitratge, 

Queixes i Deontologia del Periodisme, amb la col·laboració 

de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu 

Fabra  vol obrir un àmbit de reflexió en una matèria que 

commou les consciències, condiciona els comportaments 

socials i interpel·la als polítics de totes les ideologies. 

 

 

     Media i refugiats 

               Dijous, 20 d’octubre de 2016  

 Campus de la Comunicació- Poblenou. Universitat Pompeu Fabra 

(UPF). Sala de conferències 55.309, Edifici Tànger.                    

Entrada per  Roc Boronat, 138 (Barcelona).  

09.30 a 10.00 h. Presentació a càrrec de Roger Jiménez, president del     

Consell de la Informació de Catalunya; Rafael de Mendizábal, president     

de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, i Xavier 

Ramon, cap d'estudis de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra.  

10.00 a 11.15 h. L'impacte de la crisi dels refugiats,  amb Joan Salvat (TV3), 

Mar Padilla (Metges sense Fronteres) i Najat el Hachmi (escriptora) 

Modera Albert Garrido (secretari gral. del CIC) 

11.15 a 11.45 h. Pausa 

 11.45 a 12.45 h. El comportament d'Europa en la crisi dels refugiats. 

Conferència i col·loqui a càrrec de  Temirjón Temirzoda Naziri  (Casa    

Turca) 

Presenta Elsa González (presidenta de la FAPE) 

12.45 a 14.00 h. El llenguatge dels mitjans  

Quin llenguatge informatiu?, Christopher Tulloch (professor de la UPF) 

El poder de la imatge, Carlos Pérez de Rozas (professor i expert en     

disseny i imatge) 

Presenta Salvador Alsius (conseller del CIC i vicepresident del CAC) 

   

16.00 a 16.30 h. Accountability i Cultures Periodístiques a Espanya. Impacte i  

proposta de bones pràctiques en els mitjans de comunicació espanyols, amb 

Xavier Ramon  (professor i investigador  de la UPF) 

16.30 a 17.30 h. Guerra i refugiats: la informació i la crisi de seguretat a    

Europa. Conferència i col·loqui  amb Antonio Franco (periodista) 

Presenta Neus Bonet (degana del Col.legi de Periodistes de Catalunya) 

17.30 a 19.00 h. Dues visions diferents  

Ramón Lobo (periodista) i Isabel Ramos (periodista) 

Modera  Eduardo Moyano (periodista i escriptor) 

19.15 h. Cloenda, amb Rafael de Mendizábal i Roger Jiménez  


