
Seminari Què hi ha de nostre aquí?
Presentació de resultats

Quina  és  la  imatge  que  es  dóna dels  diferents  grups  culturals?  És real?  Es  veuen
representats aquests grups en els mitjans locals de la ciutat? Hi ha certa invisibilitat
d’aquests  grups?  Aquestes  preguntes  són la base  del  nostre  projecte,  finançat  pel
Consell Audiovisual de Catalunya, que busca transformar com la comunitat gitana, la
musulmana-àrab i la romanesa estan representades en els mitjans de comunicació. El
projecte  consta,  d’una  banda,  de  l’elaboració  d’un  informe  i  d’una  guia  de  bones
pràctiques   basada  en  l’opinió  dels  membres  de  les  vostres  comunitats,  que  hem
recollit  mitjançant  entrevistes  dialogades  i grups de discussió,  i  d’altra  banda,  d’un
seminari  on les accions i propostes de transformació suposaran el primer pas per a
canviar aquesta situació.

Divendres 7 d’abril de 2006 de 16.00h. a 20.00h
Sala Víctor Siurana de l’edifici del Rectorat.



Seminari Què hi ha de nostre aquí?
Presentació de resultats

  
Dia i hora: 7 d’abril de 2006, de 16.00 h. a les 20.00h.

Lloc: Sala Víctor Siurana, Edifici del Rectorat de la UdL.
  
Programa:

PRIMERA PART

16.00 h. Acreditacions i repartiment de material

16.30 h. Benvinguda a càrrec de l’Excel·lentíssim Senyor Jaume Barrull, vicerector
d’Activitats  Culturals  de  la  UdL  i  del  senyor  Jordi  Suïls,  cap  de
Departament de Filologia Catalana i Comunicació Audiovisual de la UdL.
Presentació del projecte Què hi ha de nostre aquí? A càrrec de Cristina
Rodríguez i Bouchra Sbai Idrissi, membres de l’equip investigador.

16.40 h. Presentació de la  Guia de bones pràctiques a càrrec de Julio Vargas,
membre  de  l’equip  investigador  i director  CEG  (Centre  d’Estudis
Gitanos).                                

16.50 h. Presentació del Manual d’Apropament als Mitjans a càrrec d’Isidre Ramos de
TVE i membre de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del Consell
Audiovisual de Catalunya.

                          
17.00 h. Taula Rodona. Iniciatives des dels mitjans.

          
• Pep Oriol, professor de Comunicació Audiovisual a la Universitat de Lleida

i cap de programació de Lleida Televisió. 
• Virtu Morón, periodista i conductora del programa Nous Catalans a TVE.
• Ramon Molins,  director  de  ZumZum Teatre  i  conductor  del  programa

infantil Escatakacruinx de Lleida Televisió.
• Cecília Artigues, directora de programes de Lleida Televisió i voluntària de

premsa  de Sàhara Ponent.

18.00 h. Descans. Tastet marroquí. Música en directe amb membres del grup La
Violeta.



SEGONA PART
 

18.30 h. Tallers dinamitzats per Fidel Molina (UdL), Dolors Mayoral (UdL) i Lídia
Puigvert (UB), membres de l’equip investigador. 

19.50 h. Conclusions de la jornada a càrrec de Iolanda Tortajada, investigadora
principal del projecte.

INFORMACIÓ

El  seminari  és  gratuït,  els  interessats  han  de  posar-se  en  contacte  amb la
Romina Rodríguez Bañeres. 
Tel. 973 702004
c/e: romina_r9@hotmail.com

Aquesta  jornada ha estat organitzada pel departament de Filologia Catalana i
Comunicació Audiovisual i el de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida,
CREA i CEG, amb el suport del Consell Audiovisual de Catalunya.

        


