Haití 4t aniversari del terratrèmol:
ha millorat la informació sobre el món?
Primer Seminari Catalunya devreporter
16 de gener, 18 h, Col·legi de Periodistes

La magnitud de la tragèdia d’Haití va suposar una
cobertura informativa excepcionalment llarga,
i els diferents mitjans van dedicar-hi molt de
temps i esforços. Vam aprendre alguna cosa?
L’emergencisme marca la pauta de
la informació internacional?
La “nostra” crisi ha provocat el desinterès social
i periodístic per les crisis internacionals?
La informació sobre cooperació, pau
i drets humans és rellevant?
Com trencar amb el Nord/Sud informatiu?
Presentem dades de dos estudis recents sobre
cobertures informatives, i demanem la seva opinió
sobre aquestes qüestions a diferents periodistes.

AMB EL SUPORT DE

Les persones i comunitats
afectades per desastres tenen
el dret a què la informació que
transmetin els mitjans de comunicació
contribueixi a comprendre, de manera
veraç, objectiva i racional, les causes que
van conduir a un desastre, i a descobrir
i enfortir el potencial de recuperació
i gestió existent en les mateixes
comunitats, en comptes de consolidar
l’estereotip segons el qual els afectats
per un desastre són ens incapaços de
reprendre el control del seu propi destí.
Los desastres no naturales: una propuesta
para la recuperación con enfoque de derechos
Gustavo Wilches Chaux
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●● 18:00 h
Míriam Acebillo • Presidenta de la FCONG

Benvinguda i presentació
del Projecte Europeu
DevReporter Network
●● 18:15 - 18:40 h

Anàlisi de cobertures informatives.
Presentació de resultats.
Mar Carrera • Investigadora UAB
“La cobertura de la catàstrofe humanitària
d’Haití de TVE i TV3”, Informe CAC 2013.
Montse Santolino • FCONG
“Discurs sobre cooperació i desenvolupament
als mitjans catalans”, FCONG 2013.
Modera Comissió de Periodisme
Solidari del Col·legi de Periodistes.

●● 18:45 h

Diàleg amb
periodistes.
Nico Castellano • Informatius La Ser.
Va cobrir Haití i ha participat en debats
anteriors sobre la cobertura d’Haití. Les seves
reflexions es van recollir al document “Contar
con Haití para contar con Haití. Dificultades y
aprendizajes de informar sobre el terremoto”.

Isabel Galí • Informatius TV3.
Marc Vidal • Internacional del diari ARA i vocal de
la Junta del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Montse Martínez • Internacional El Periódico.
Els tres periodistes catalans han participat a
l’estudi de la FCONG-DevReporter Network.

Dinamitza Iolanda Fresnillo
Investigadora experta en Haití, responsable
del projecte “Haití Altres terratrèmols”.
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