
III Fòrum Internacional devreporter
Noves relacions entre periodistes  
i ONG per a un periodisme global
▶ 4 i 5 de febrer de 2016 ▶ Barcelona ▶ #forumdevreporter

 ▶  El III Fòrum Internacional 
devreporter de Barcelona 
és l’espai de tancament 
del projecte europeu 
de comunicació per 
al desenvolupament, 
devreporter network.

 ▶ Durant tres anys, des de 
Catalunya, Rhône-Alpes i 
Piemont hem impulsat una 
xarxa de comunicadors 
i comunicadores d’ONG, 
periodistes i investigadors 
amb dos objectius bàsics: 
renovar el discurs sobre 
cooperació internacional 
present als mitjans, i millorar 
la qualitat de la informació 
internacional en general.

 ▶ Durant el III Fòrum devreporter 
es presentaran alguns dels 
principals resultats del projecte. 
Tindrà lloc l’entrega de 
premis als millors reportatges 
periodístics becats pel projecte 
i es presentarà el «Vademècum 
per a una informació 
internacional responsable». Es 
celebrarà un diàleg públic entre 
dues reconegudes periodistes, 
una congolesa i una catalana, 
com a activitat simbòlica final 
i recollint l’esperit de tot el 
projecte: una conversa entre 
periodistes de diferents països 
i cultures que, en col·laboració 
amb les ONG, treballen per 
orientar a la ciutadania en la 
comprensió del món global.
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• Xavier Giró 
Observatori de la cobertura dels 
Conflictes, UAB (representant 
dels socis acadèmics)

• Davide Demichelis 

periodista de la televisió nacional 
italiana, Associació Stampa 
Subalpina (representant dels 
socis del món del periodisme)

• Isabelle Lagarde 
Métropole de Lió (representant 
dels actors de la solidaritat)

11h:
 ▶ Avaluació participativa: què 
hem aconseguit? 
Treball en grups

13h:
 ▶ Plenària

17 30h: 
 ▶ Entrega dels premis als millors 
reportatges devreporter 
Presenten i entreguen els premis  
membres dels diferents 
jurats regionals

18 30h: 
 ▶ Millorar el periodisme  
per ajudar a  
comprendre el món 
Conversa entre 
Caddy Adzuba, 
periodista, advocada i activista per 
la llibertat de premsa a la R.D.del 
Congo i Mònica Terribas, periodista, 
directora d’El Matí de Catalunya Ràdio

21h: 
 ▶ Sopar  

A El Gran Cafè, c/ Avinyó 9, 
(prèvia inscripció)

13h 15:
 ▶ Dinar al Pati Llimona

14h 30:
 ▶ Taula rodona:  
Noves formes de treball 
periodistes -ONG: l’experiència 
de les beques devreporter

Aprenenatges i dificultats en 
el disseny i realització    

•  Anne - Lise Devaux, Forum 
Régugiés COSI i Mathieu 
Martinière,  Collectif We Report

• Lia Curcio, ONG LVIA  i Alessandro 
Rocca, periodista i fotògraf

• Carlos Macías, Observatori DESC
• Pere Rusiñol, Alternativas Económicas

III Fòrum Internacional devreporter
Noves relacions entre periodistes i 
ONG per a un periodisme global
▶ PROGRAMA 

Dijous 4 de febrer

9h 30:
 ▶  Acollida / acreditacions

10h:
 ▶ Inauguració i presentació: 
xarxa devreporter 2013-2016: 
Principals resultats

Amb la intervenció de representants 
dels Comitès regionals i dels diferents 
col·lectius que participen a la xarxa:

• Isabel Martínez 
Lafede.cat, Organitzacions 
per a la Justícia Global 

• Andrea Micconi 
COP, Consorzio d’ONG Piemontesi

• Rose-Marie di Donato  
RESACOOP, Réseau Rhône-Alpes 
d’appui à la coopération

activitat restringida a membres de la xarxa devreporter 
lloc: pati llimona, c/ regomir, 3. ciutat vella

actes públics  
lloc: espai francesca bonnemaison, 

c/ sant pere més baix núm. 7
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12h:
 ▶ Taula rodona:  
Les possibilitats de treball 
que obre el “Vademècum 
per a una informació 
internacional responsable”

Amb la intervenció de:

• Marc Vidal, Vicedegà del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya

• Stefano Tallia, Secretari General 
de Stampa Subalpina

• Thierry Borde, Director de la 
xarxa Médias Citoyens 

• Ricardo Gutiérrez, Secretari General de  
la Fédération européenne des journalistes 

13h 30h: 
 ▶ Cloenda  
El futur immediat de la 
xarxa devreporter

• Marta Macías, Directora General de 
Cooperació al Desenvolupament, 
Generalitat de Catalunya 

• Representant de la Direcció de Justícia 
Global i Cooperació Internacional, 
Ajuntament de Barcelona 

• Isabel Martínez 

Lafede.cat
• Andrea Micconi 

COP
• Rose-Marie di Donato  

RESACOOP

14h 
 ▶ Dinar de clausura  

al Pati Llimona

III Fòrum Internacional devreporter
Noves relacions entre periodistes i 
ONG per a un periodisme global
▶ PROGRAMA 

Projecte DCI-NSAPVD/2012/279-805 
finançat per la Unió Europea 

Organitzen:

Amb el suport de:

Col·laboren:

Divendres 5 de febrer   

9h 30:
 ▶ Taula rodona  
Els grans reptes de la 
comunicació de les ONG

 ▶ Amb la intervenció de:

• Yolanda Polo, Coordinadora 
Española d’ONGD-CONGDE

• Soledad Briones, CONCORD, 
Confederacio Europea d’ONG

10h 15:
 ▶ Nous reptes de la  
xarxa devreporter 
Treball per grups

11h 45:
 ▶ Pausa cafè

activitat restringida a membres de la  
xarxa devreporter. lloc: pati llimona, 

c/ regomir, 3. ciutat vella

acte públic  
pati llimona, c/ regomir, 3. ciutat vella
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