JORNADA SOBRE EL MODEL COMUNICATIU DELS MOSSOS D’ESQUADRA



Estarà adreçada a col·legiats/des i es farà el 20 de gener a la seu del Col·legi
L’explicació anirà a càrrec del portaveu del cos, l’intendent Xavier Porcuna

Coneixes el model comunicatiu dels Mossos d’Esquadra? Què significa el secret de
sumari? I què vol dir que una investigació està en curs? Saps com acreditar-te per
cobrir una manifestació? Què en penses del tractament que fan els mitjans d’algunes
notícies de successos? La política comunicativa de la policia autonòmica facilita la
feina dels periodistes? Hi ha transparència?
Aquestes i d’altres qüestions rellevants es tractaran amb motiu de la reunió de la Regió
Policial Camp de Tarragona dels Mossos d’Esquadra, que tindrà lloc el proper
divendres, 20 de gener de 2017 a la seu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi
de Periodistes de Catalunya (C/ Emperador August, nº5, 1r 2a. Tarragona).
La jornada començarà amb la rebuda d’una trentena de caps i sotscaps per part de la
presidenta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi, Sara Sans. Més tard, a les
11:30h, s’obrirà la reunió als periodistes col·legiats/des que s’hi hagin inscrit abans del
18 de gener, mitjançant un correu electrònic a secretaria-tarragona@periodistes.org,
tot indicant nom, cognoms, nº de col·legiat/da i mitjà pel qual treballen.

11:30 a 12:00 Arribada i recepció dels periodistes assistents a la jornada
12:00 a 13:30 Exposició del model comunicatiu a càrrec del portaveu del Cos
dels Mossos d’Esquadra, l’intendent Xavier Porcuna.*
1.- Funcionament de l’àrea de comunicació de Tarragona (protocols i
dependència)
2.- Accés a les fonts i contrast de la informació
3.- Comunicació, secret de sumari i investigacions en curs
4.- Acreditació dels periodistes en manifestacions
5.- Dimensió de les notícies de successos
* Es tractarà d’un diàleg obert entre els càrrecs policials i els periodistes

13:30 a 13:45 Cloenda

