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Demanen als mitjans un paper més actiu en la lluita contra la violència
masclista

Divendres, 22 de gener de 2016

BARCELONA, 22 Gen. (EUROPA PRESS) -       Experts reunits a Barcelona han demanat aquest divendres
als mitjans de comunicació un paper més actiu en la lluita per eradicar la violència masclista, han informat en
un comunicat l'Institut Català de les Dones (ICD) i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que han
organitzat una jornada.       La presidenta de l'ICD, Montse Gatell, ha explicat que els mitjans de comunicació
han estat fonamentals per fer visible aquesta xacra, i ha demanat que "actuïn com a agents per eradicar-la"
i aprofitar l'impacte que tenen en la ciutadania.       "Cal anar més enllà del fet que commou i impacta, i incloure
la veu de les dones que han patit i superat la violència, les dones expertes, i els mitjans també han d'expressar
el seu compromís de lluitar contra la violència contra les dones", ha remarcat.        La consellera del CAC
Carme Figueras ha demanat als periodistes una implicació més activa, i ha remarcat que, malgrat que els
informes de l'organisme mostren una millora en la sensibilització, "persisteix l'ús d'elements
d'espectacularització, la identificació d'afectades o el recurs a fonts no qualificades".       La membre de la
Junta del Col·legi de Periodistes Alícia Oliver ha demanat aplicar amb màxim rigor el codi deontològic i les
recomanacions específiques, malgrat condicionants com la immediatesa de la informació o la falta de recursos.
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Demanen als mitjans un paper més actiu en la lluita contra la violència
masclista

Divendres, 22 de gener de 2016

Redacció | Actualitzat el 22/01/2016 a les 16:52h     Les participants en la jornada La violència masclista és
notícia? , organitzada aquest divendres pel Consell de lAudiovisual de Catalunya, lInstitut Català de les Dones
i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, han coincidit a demanar un paper més actiu dels mitjans en la lluita
per eradicar aquesta xacra. Més concretament, han instat els professionals de la informació a continuar en
la línia actual dexplicar millor què és la violència masclista, de contextualitzar-la i, especialment, devitar fer-
ne un tractament periodístic espectacularitzador.    Hem daprofitar limpacte tan important que els mitjans tenen
en la ciutadania per poder avançar, ha assegurat Montserrat Gatell , presidenta de lICD. Convé mostrar la
violència masclista com un fenomen estructural en tota la seva dimensió, com un problema social que va més
enllà del fet privat, més que no pas com un seguit de fets aïllats. Cal anar més enllà del fet que commou i
impacta, i incloure la veu de les dones que han patit i superat la violència, les dones expertes, i els mitjans
també han dexpressar el seu compromís de lluitar contra la violència simbòlica vers les dones que poden
reproduir en els seus continguts, ha afegit.    Per a Alícia Oliver , de la junta del CPC, cal aplicar amb màxim
rigor el codi deontològic i les recomanacions específiques malgrat condicionants com la immediatesa de la
informació o, sovint, la manca de recursos. Oliver també ha instat a fer servir la varietat de gèneres informatius
i dopinió per mantenir aquest tema a lagenda informativa, més enllà de quan hi ha una agressió o del 25N,
aprofitant les funcions divulgativa i preventiva de la informació.    Per la seva part, Carme Figueras , consellera
del CAC, ha demanat una implicació més activa contra la violència masclista, ja que, tot i que en els darrers
anys sha fet un esforç important per visibilitzar-la i donar-li el tractament correcte, considera que queda molt
de camí encara per recórrer. En aquest sentit, ha recordat que els informes del CAC mostren una millora en
la sensibilització i en la informació per a la prevenció de la violència masclista, així com en el contingut de les
notícies, però que malgrat tot persisteix lús delements despectacularització, la identificació de persones
afectades o el recurs a fonts no qualificades.    La jornada ha comptat amb una taula rodona amb la participació
de Tona Gusi, vicepresidenta i coordinadora de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere a
Catalunya i sotsdirectora de La Independent; Pilar Medina, professora de Comunicació de la Universitat
Pompeu Fabra, i Beatriu Masià, cofundadora de lassociació Tamaia-Viure Sense Violència.      Escriure un
comentari
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Expertos piden a los medios un papel más activo contra la violencia machista

Divendres, 22 de gener de 2016

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) y el Institut Català de les Dones (ICD) han pedido hoy a los
medios de comunicación que ejerzan un papel más activo en la lucha contra la violencia machista.   Durante
una jornada titulada "¿La violencia machista es noticia?", organizada conjuntamente por el CAC, el ICD y el
Colegio de Periodistas de Cataluña, los expertos que han participado han pedido a los profesionales de la
información que "continúen en la línea actual de explicar mejor qué es la violencia machista, de contextualizarla
y, especialmente, de evitar hacer un tratamiento periodístico espectacularizador".   La consejera del CAC
Carme Figueras ha pedido a los periodistas una implicación más activa contra la violencia machista.   "Se
trata de un problema social de importancia extraordinaria y en los últimos años se ha hecho un esfuerzo
importante para visibilizar esta lacra y para darle el tratamiento correcto, nos queda mucho camino todavía
por recorrer", ha dicho Figueras, que ha denunciado que sigue habiendo "uso de elementos de
espectacularización" en el tratamiento mediático de la violencia machista.   También ha señalado que, pese
a que mejora el tratamiento informativo, se sigue identificando a las personas afectadas y se sigue acudiendo
a "fuentes no calificadas ".   La presidenta del ICD, Montse Gatell, ha explicado que los medios de comunicación
han sido fundamentales para visibilizar la lacra de la violencia machista y les ha pedido que "actúen como
agentes para erradicarla, como lo somos todos y todas, como lo son las instituciones, las empresas y todas
las organizaciones ".   Según Gatell, "debemos aprovechar el impacto tan importante que los medios tienen
en la ciudadanía para poder avanzar. Conviene mostrar la violencia machista como un fenómeno estructural
en toda su dimensión, como un problema social que va más allá del hecho privado, más que como una serie
de hechos aislados".   En este sentido, ha pedido, "ir más allá del hecho que conmueve e impacta, e incluir
la voz de las mujeres que han sufrido y superado la violencia, las mujeres expertas".   La miembro de la Junta
del Colegio de Periodistas Alicia Oliver ha reconocido que "es necesario el compromiso de los periodistas
contra la violencia machista, aparte del de las empresas donde trabajan, y aplicar con mayor rigor el código
deontológico y las recomendaciones específicas a pesar de condicionantes como la inmediatez de la
información o, a menudo, la falta de recursos".
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L'Institut Català de les Dones i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya
demanen als mitjans un paper més actiu en la lluita contra la violència
masclista

Divendres, 22 de gener de 2016

Les persones expertes que han participat en la jornada  La violència masclista és notícia? , han coincidit a
demanar als mitjans un paper més actiu en la lluita per eradicar aquesta xacra de la societat. En concret, han
demanat als i les professionals de la informació que continuïn en la línia actual dexplicar millor què és la
violència masclista, de contextualitzar-la i, especialment, devitar fer-ne un tractament periodístic
espectacularitzador.         La jornada lha organitzada conjuntament el Consell de lAudiovisual de Catalunya
(CAC), lInstitut Català de les Dones (ICD) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), i ha tingut lloc a la
seu daquest darrer.         La presidenta de lInstitut Català de les Dones, Montserrat Gatell, ha explicat que  els
mitjans de comunicació han estat fonamentals per visibilitzar la xacra de la violència masclista i ha demanat
que cal que actuïn com a agents per eradicar-la, com ho som tots i totes, com ho són les institucions, les
empreses i totes les organitzacions .         Segons Gatell,  hem daprofitar limpacte tan important que els mitjans
tenen en la ciutadania per poder avançar. Convé mostrar la violència masclista como un fenomen estructural
en tota la seva dimensió, com un problema social que va més enllà del fet privat, més que no pas com un
seguit de fets aïllats. Cal anar més enllà del fet que commou i impacta, i incloure la veu de les dones que han
patit i superat la violència, les dones expertes, i els mitjans també han dexpressar el seu compromís de lluitar
contra la violència simbòlica vers les dones que poden reproduir en els seus continguts  .         La consellera
del CAC Carme Figueras ha demanat als i les periodistes una implicació més activa contra la violència
masclista. Es tracta dun problema social dimportància extraordinària i, tot que en els darrers anys sha fet un
esforç important per visibilitzar aquesta xacra i per donar-li el tractament correcte, ens queda molt de camí
encara per recórrer , ha assenyalat.         Segons Figueras, els informes de seguiment del CAC en relació
amb el compliment per part dels mitjans de les recomanacions sobre la violència masclista ens indiquen una
millora en la sensibilització i en la informació per a la prevenció, també en el contingut de les notícies. Malgrat
tot, persisteix lús delements despectacularització, la identificació de persones afectades o el recurs a fonts
no qualificades .         La membre de la Junta del Col·legi de Periodistes Alícia Oliver ha dit: Cal el compromís
dels i de les periodistes contra la violència masclista, a banda del de les empreses on treballen. Aplicar amb
màxim rigor el codi deontològic i les recomanacions específiques malgrat condicionants com la immediatesa
de la informació o, sovint, la manca de recursos. També, fer servir la varietat de gèneres informatius i dopinió
per mantenir aquest tema a lagenda informativa més enllà de quan hi ha una agressió o del 25N, aprofitant
les funcions divulgativa i preventiva de la informació .         La taula rodona, moderada per la periodista experta
en gènere Arantza Díez, està formada per la vicepresidenta i coordinadora de la Xarxa Internacional de
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Periodistes amb Visió de Gènere a Catalunya i sotsdirectora de La Independent , Tona Gusi; la professora de
comunicació de la Universitat Pompeu Fabra Pilar Medina; i la cofundadora de lassociació Tamaia Viure sense
violència, Beatriu Masià.         Segons el darrer informe del CAC sobre la violència masclista, corresponent al
2013, les informacions de sensibilització sobre violència masclista es van duplicar des del 2007. La novetat
més destacada de linforme va ser que més dun terç (el 35,7%) del temps dedicat a cobrir informativament la
violència masclista tenia com a temes els programes socials i de sensibilització per lluitar contra aquesta xacra
i les notícies relatives al Dia Internacional per a lEliminació de la Violència envers les Dones. A més, per primer
cop les notícies sobre les repercussions judicials de la violència masclista van superar en temps les relatives
a les agressions.
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Una jornada aborda com els mitjans informen sobre la violència masclista

Dimarts, 19 de gener de 2016

Redacció | Actualitzat el 19/01/2016 a les 12:03h     El Consell de lAudiovisual, lInstitut Català de les Dones
i el Col·legi de Periodistes organitzen aquest divendres la jornada La violència masclista és notícia? , la qual
se celebrarà a la seu central del CPC d11 a 13 h.    La sessió inclou una taula rodona amb la participació de
Tona Gusi, vicepresidenta i coordinadora de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere a
Catalunya i sotsdirectora de La Independent; Pilar Medina, professora de Comunicació de la Universitat
Pompeu Fabra, i Beatriu Masià, cofundadora de lassociació Tamaia-Viure Sense Violència. A continuació hi
haurà un torn obert de preguntes i debat.      Escriure un comentari

8 / 8


	ÍNDEX
	Demanen als mitjans un paper més actiu en la lluita contra la violència masclista 
	Demanen als mitjans un paper més actiu en la lluita contra la violència masclista 
	Expertos piden a los medios un papel más activo contra la violencia machista
	L'Institut Català de les Dones i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya demanen als mitjans un paper més actiu en la lluita contra la violència masclista 
	Una jornada aborda com els mitjans informen sobre la violència masclista


