
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

XII Jornada de la Mesa 
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DONES I DIVERSITAT A L’AUDIOVISUAL 

L’objectiu de la jornada és reflexionar sobre les accions per fomentar la diversitat a 

l’audiovisual amb perspectiva de gènere. Assumint que el gènere i la comunicació 

estan interconnectats i que es construeixen mútuament, la jornada vol visibilitzar tant 

les aportacions de les dones a la diversitat com les bones pràctiques que estan 

contribuint al fet que la perspectiva de gènere estigui present en les produccions 

audiovisuals que fomenten la diversitat cultural. 

Les creacions audiovisuals pensades des de la interseccionalitat estableixen un punt 

de vista que permet evidenciar i transformar les diferents discriminacions que 

pateixen els col·lectius i que, sovint, se superposen. Així, la reivindicació de la 

diversitat cultural s’ha de pensar també en clau de gènere, classe o edat i pot 

contribuir a lluitar contra les desigualtats per raó de sexe, de raça, de discapacitat, de 

classe, d’orientació sexual o d’edat. 

En el marc d’aquesta jornada de la MDA, lliurem els XI 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 
 

09.30 h   Benvinguda. 

Sr. Roger Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

Sr. Joan Maria Morros, vicedegà 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. 

10.00 h  Conferència inaugural: “Barrionalismos. No es sobre el barrio, sino   

desde él” 

Sra. Lucía Mbomío, periodista i escriptora, treballa com a reportera a Aquí 

la Tierra, de La 1 de TVE, escriu la columna “Barrionalismos” a El País i 

col·labora en altres mitjans escrits com Pikara, Afroféminas i Ctxt.  

11.00 h  Pausa. 

11.30 h  Taula rodona: “Dones negres a l’audiovisual: del reflex a 

l’autorepresentació” 

Participants:  

Sra. Adeline Flaun, actriu i directora. Forma part del col·lectiu Tinta Negra, 

i de Dones i Cultura. 

Sra. Sally Fenaux, realitzadora de cinema. Forma part del  Grup de Treball 

de Diversitat de Dones Visuals. 

 Sra. Basha Changuerra, delegada a Catalunya d’Afroféminas. 

Sra. Iolanda Tortajada, professora titular del Departament d’Estudis de 

Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili. 

Modera:   

Sra. Tania Adam, periodista i productora cultural. Fundadora i editora  de  
Radio Africa Magazine. 

13.00 h  Lliurament dels XI Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual. 

14.00 h  Cloenda. 
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Inscripcions: Formulari  

www.mesadiversitat.cat 

A/e: mesadiversitat.cac@gencat.cat 

Telèfon: (+34) 935 575 097 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekhYQttdLJiRw-uoubMaZwocnYjJXJs4Ew0lXSOfl8sDJCzA/viewform
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