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La diversitat, un valor afegit 
Divendres 16 de maig de 2014 

VI Jornades de la Mesa per 
a la Diversitat en l’Audiovisual 

     

(VI Premis per a la Diversitat 

 en l’Audiovisual) 



 

 

La diversitat, un valor afegit 
 
L’objectiu de les VI Jornades de la Mesa és reflexionar sobre el què, el com i el 
per què de la visibilitat i/o invisibilitat en la representació de la diversitat a la 
nostra societat, tant pel que fa a la publicitat com a les sèries de ficció de 
proximitat a la televisió. 

Per aquesta raó, volem que aquestes jornades siguin una oportunitat per 
compartir un espai de trobada i de reflexió conjunta entre els diversos agents que 
intervenen en la producció de les comunicacions publicitàries (publicistes, 
agències de publicitat), així com aquells actors que participen en la producció de 
les sèries de ficció (responsables de càsting, guionistes, etc.). 

A la taula Diversitat i publicitat, volem debatre i donar algunes pautes sobre 
experiències de bones pràctiques publicitàries de representació de la diversitat 
sociocultural i ètnica així com recollir algun exemple de “males pràctiques” o de 
determinades campanyes que van ser retirades pel seu possible tractament 
racista i/o xenòfob, sobre els òrgans de control i el seu poder sobre la producció 
publicitària i també sobre els manuals d’estil i el seu compliment i/o aplicació. 

A la taula La diversitat en la ficció que es veu a Catalunya, es tractarà 
d’analitzar i reflexionar sobre com es reflecteix la diversitat d’orígens, de cultures, 
de llengües i de creences en la ficció que emeten les televisions que es veuen a 
Catalunya, com hi surt representada aquesta diversitat i si té a veure amb els 
tòpics i els estereotips que sovint s’atribueixen a les minories i a les persones 
d’orígens no catalans i espanyols. Mirarem de trobar respostes conjuntes a 
aquestes i a altres preguntes.. 

En el marc d’aquestes Jornades, també es lliuraran els VI Premis per a la 
Diversitat en l’Audiovisual, que cada any s’atorguen a aquells programes, 
produccions o iniciatives audiovisuals que reflecteixin millor la diversitat cultural 
a la nostra societat.  

 

 

Programa 
 
9.00 - 9.30 h  Inscripció i recollida d’informació 

9.30 - 10.00 h  Inauguració de les Jornades a càrrec de Josep M. Carbonell, degà de la Facultat 
de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL), de Carme Figueras, 
presidenta de la Mesa i de Roger Loppacher, president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya.  

10.00 - 10.45 h Conferència inaugural. “De exótico a urbano. La aparición de inmigrantes en la 
serie de televisión en Europa” 

 Rinke Bok, periodista freelance, col·laborador, entre d’altres, de la Secció 
Multicultural de la televisió pública holandesa NTR. Especialista en el tractament 
mediàtic de la diversitat cultural i la immigració. 

 
10.45 - 11.00 h  Pausa cafè 

11.00 - 11.45 h  Taula rodona. “Diversitat i publicitat. Debat al voltant de les bones pràctiques 
de representació de la diversitat sociocultural a la publicitat” 

 Richard Michael Wakefield, director creatiu de WR Storytelling, director i 
fundador de Publicitarios Implicados i professor de creativitat de la Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL) i del màster 
d’innovació creativa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).  

 Quim Calvo, ha estat director creatiu de Frank and Einstein, Contrapunto i 
Tiempo BBDO, i professor de la Facultat de Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna (URL).  

 José Angel Abancéns, president de l’Associació Empresarial de Publicitat a 
Catalunya i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat 
de Barcelona i de la Universitat Abad Oliva.  

Jorge Grau,  professor titular del Departament d’Antropologia Social i Cultural de 
la UAB i membre del projecte i+d+i sobre la representació de la diversitat a la 
publicitat de MIGRACOM. 

 Modera: Nicolàs Lorite, professor titular del Departament de Publicitat, Relacions 
Públiques i Comunicació Audiovisual de la UAB i director del MIGRACOM.  

11.45 - 12.30 h Taula rodona. “La diversitat en la ficció que es veu a Catalunya” 

 Pep Armengol, director de càsting i vocal de l’Acadèmia del Cinema Català 
(ACC). 

 Marta Molins, actriu i guionista 

 Modera: Carles Solà, director del programa Tot un món i vicepresident de la 
Mesa. 

12.30 - 13.00 h  Torn obert de paraules 

13.00 - 13.45 h Lliurament dels VI Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual 

 

 

Inscripcions: www.mesadiversitat.cat 
A/e: mesadiversitat.cac@gencat.cat 

Telèfon: (+34) 935 575 098 
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