
 

Cicle per a una doble commemoració 

 

ELS REPTES ÈTICS 

DEL PERIODISME 
 

30 anys del  

Codi Deontològic  
dels Periodistes de Catalunya 
 
25 anys del  

Consell de la Informació  
de Catalunya 
 
 

             

  



 

SESSIÓ 1  

DATA: Dijous, 22 de setembre de 2022, a les 18 hores  
SEU: Col·legi de Periodistes de Catalunya 
Sala d’actes 
Rambla Catalunya 10 pral, Barcelona  
 

 

Periodisme contra el discurs de l’odi 
TEXT DE REFERÈNCIA 

Criteri 12. Respectar la dignitat de les persones i la seva integritat física i moral: No 
es pot discriminar cap persona a causa de la seva condició sexual, discapacitat física o 
mental, creences, origen ètnic, nacionalitat i extracció social. Així mateix, cal evitar 
expressions vexatòries que puguin incitar a l'odi i a l'ús de la violència. Els periodistes han 
de ser especialment sensibles amb la diversitat i actuar amb sentit de justícia i respecte a 
les persones i els grups afectats. 

 
Intervenen:  

Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya 

Josep Carles Rius, president del Consell de la Informació de Catalunya  

 

Taula rodona amb: 

Anna Bosch 
Fàtima Llambric 
Sergi Pàmies  
Helena López Vallejo  

Modera: Núria de José, Vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya 

 

 Fila zero amb directors de mitjans i representació d’entitats socials. 

 

SESSIÓ 2  

DATA: Dilluns, 10 d’octubre de 2022, de 9 a 15h 
SEU: Universitat Autònoma de Barcelona 

Edifici I, c/ de la Vinya s/n 
Campus de la UAB · Bellaterra 

 

La independència professional  
i el combat contra la mentida 

TEXT DE REFERÈNCIA 
Criteri 1. Informar de manera acurada i precisa. El professional del periodisme està 
compromès amb la recerca de la veritat i, conseqüentment, té l'obligació d'acostar-se a la 
realitat dels esdeveniments amb la màxima fidelitat possible. Els mitjans han d'observar 



sempre una clara distinció entre les informacions i les opinions, difondre únicament 
informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió de conjectures i rumors com si 
es tractés de fets. 

Intervenen:  

Joan Maria Morros, Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

Josep Carles Rius, President del Consell de la Informació de Catalunya 

Enric Marín, Degà de la Facultat de Comunicació de la UAB 

Santiago Tejedor, Director del Departament de Periodisme de la UAB 

 

Taula rodona amb: 

Magda Bandera 

Monica Bernabé  

Javier Bauluz 

Mayte Carrasco   

 

Modera: Jesús Martínez  

 

Presentació del Decàleg de Recomanacions per a la igualtat de gènere en la 

comunicació i el periodisme. 

Alícia Oliver 

Alina Bussif 

Elena Hita  

Belén Sancho 

Modera: Cristina Pulido 

 

Entrevista de Santiago Tejedor amb David Jiménez  
 
De les aules, al món laboral. Taula rodona de recents graduats en Periodisme  

 

SESSIÓ 3  

DATA: Dilluns 7 de novembre de 2022 a les 17,30h.  
SEU: Universitat Pompeu Fabra 
Auditori del Campus de la Comunicació – Poblenou 
Roc Boronat, 138. Barcelona 

 
TEMA 

La precarietat de l’ofici: 
Una amenaça per l’exercici ètic 
TEXT DE REFERÈNCIA 
Criteri 7. No és admissible simultaniejar l’exercici del periodisme amb altres activitats 
remunerades que posin en perill els principis de veracitat i independència. Cal rebutjar 
les fórmules de promoció o publicitat sota l’aparença deliberada d’informacions 
periodístiques. Com a norma general, els professionals de la informació han d’evitar 
qualsevol situació de conflicte d’interessos, ja sigui d’àmbit polític, comercial, 



econòmic, financer o familiar, que posi en qüestió la credibilitat i imparcialitat de la 
seva funció. 
 
Intervenen: 

 

Josep Carles Rius, president del Consell de la Informació de Catalunya 

Carles Pont, degà de la Facultat de Comunicació de la UPF 

Magda Gregori, responsable del Grup de Treball de Precarietat del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya  

 

Taula rodona amb: 

Laura Fanals 
Ruth Rodríguez 

Xavier Ramon 
Mònica Figueras  
Pere Rusiñol 

Modera: Laura Pérez, Cap d’Estudis de Periodisme a la UPF 
 

De les aules, al món laboral 

Reflexions i vivències de recents graduats en Periodisme a la UPF  
 
Per tal que el debat reculli totes les sensibilitats s’ha previst una fila zero amb 
representants del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Sindicat de Periodistes, 
Media.cat i altres entitats de la professió periodística. 
 

SESSIÓ 4  

DATA: Dimecres 16 de novembre, a les 16h. 
SEU: Universitat Ramon Llull 
 Plaça Joan Coromines s/n  (Barcelona) 
 
TEMA 

Periodisme en defensa de la dignitat 
de les persones  
Especial atenció a com tractar la crisi de salut mental i el suïcidi,  
un difícil repte en la informació d’avui 
 
TEXT DE REFERÈNCIA 
Criteri 9.  Respectar el dret a la privacitat. Les persones han de ser tractades amb 
respecte i dignitat, particularment les més vulnerables. Cal evitar les intromissions 
innecessàries i les especulacions gratuïtes sobre els seus sentiments i circumstàncies. 
Danyar de forma injustificada la dignitat dels individus de paraula o amb imatges, fins i 
tot més enllà de la seva mort, contravé l’ètica periodística. Els casos de suïcidi només es 
difondran quan tinguin rellevància personal o siguin de manifest interès públic, tenint en 
compte, a més, el risc d’un efecte mimètic. 

 
Intervenen:  

Josep Rovirosa Olivé, Secretari General del Consell de la Informació de 
Catalunya  



Josep Lluís Micó, Degà de la Facultat de Comunicació de la URL 
 

Taula rodona amb: 

Roger Ballescà, Vicesecretari del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 
Ingrid Casasús 

Marta Arrufat 

Sara Muñoz 

Carla Turró 

Modera: Patrícia Coll, Directora del Grau en Periodisme i Comunicació 

Corporativa de la URL. 
 

De les aules, al món laboral 

Reflexions i vivències de recents graduats en Periodisme a la URL  

 

Per tal que el debat reculli totes les sensibilitats s’ha previst una fila zero amb 
representants del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i altres entitats 
dedicades a temes de salut. 

 

SESSIÓ 5  

DATA: Dimarts 29 de novembre a les 10h. 
SEU: Universitat Rovira i Virgili. Aula Magna 
Av. Catalunya 35 (Tarragona)  

 
TEMA 

La bretxa de gènere: La igualtat, un dret lluny de 
la realitat 

TEXT DE REFERÈNCIA 

Annexes. El CIC recomana als mitjans de comunicació que actuïn amb especial 
responsabilitat i rigor en el cas d'informacions o opinions amb continguts que puguin 
suscitar discriminacions per raons de gènere, ètnies, creences o extracció social o 
cultural, és a dir, evitant-se en tot cas les generalitzacions i l'etiquetatge de les persones 
per trets diferencials, ja siguin ètnics, religiosos, econòmics o socials. 

Intervenen: 

Responsables del Col·legi de Periodistes a Tarragona  

Josep Carles Rius, President del Consell de la Informació de Catalunya  

Antoni Nomdedeu, degà  de la Facultat de Lletres de la URV 
 

     Taula rodona amb: 

     Núria Pérez 

     Sara Sans 

Núria Piera 

Modera:  Cilia Willem, Directora Unitat d’Igualtat de la URV 

 

De les aules, al món laboral 



Reflexions i vivències de recents graduats en Periodisme a la URV  

 

Per tal que el debat reculli totes les sensibilitats s’ha previst una fila zero amb 
representants del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i altres entitats 
dedicades a temes d’igualtat de gènere. 

SESSIÓ 6 

DATA: Desembre de 2022 
SEU: Col.legi de Periodistes de Catalunya  
Rambla Catalunya 10, Barcelona  

 

Acte d’ homenatge als i les periodistes que van impulsar el Codi 

Deontològic ara fa trenta anys. 

  
 
 


