Revista de webs

Intermigra
www.intermigra.unisinos.br

Migracom
www.migracom.com

Base de dades del projecte de cooperació acadèmica entre

L'Observatori i Grup de Recerca sobre Migració i

l'Estat espanyol i el brasiler sobre mitjans de comunicació,

Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona

interculturalitat i migracions a la Unió Europea i el Mercosur.

(MIGRACOM) va néixer el 1995 amb l'objectiu d'estudiar,

Es pot accedir a la web en castellà o portuguès per fer

des de la multidisciplinarietat, quina és la imatge que els

consultes sobre mitjans impresos i llocs web produïts pels

mitjans de comunicació projecten de la comunitat

diversos col·lectius immigrants; pel que fa a la informació

immigrant. El grup de recerca acaba de renovar la pàgina

sobre migració apareguda en mitjans de comunicació

web, ha canviat de domini i passa de www.migracom.org a

(cinema, mitjans impresos, ràdio, televisió i internet), i sobre

www.migracom.com. Amb un nou disseny i estructura de

les recerques i publicacions relacionades amb l'objecte

continguts, el web incorpora, a més de les seccions

d'estudi. La base de dades permet la selecció entre articles,

habituals amb les activitats, investigacions i publicacions

manuals, dissertacions, projectes d'investigació i tesines.

del grup, un apartat de notícies d'actualitat i elements

Els tres grups de recerca responsables del projecte

interactius, així com materials audiovisuals.

Intermigra són Mídia e Multiculturalismo (Unisinos, Brasil) i
el Migracom (Universitat Autònoma de Barcelona),
i per la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Online/More Colour in the Media
www.olmcm.org

Nível Superior (CAPES).

La xarxa Online/More Colour in the Media és un projecte

finançats per la Secretaria del Ministeri d'Educació i Ciència

internacional format per ONG, operadors i centres i grups
de recerca que pretén promoure el diàleg, vincles i

Mídias i Migrações
www.midiamigra.com.br/

intercanvis socials i culturals entre els mèdia i les minories

El grup brasiler de recerca Mídia e Multiculturalismo de la

sentació d'aquests col·lectius als mitjans de comunicació i

Universitat do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS està

enfortir la participació social de les audiències minoritàries.

coordinat per la doctora Denise Cogo i es dedica a estudiar

A la seva pàgina web es pot consultar el Manifest europeu

els processos de mediatització de les cultures i de les

de suport als mitjans de minories culturals, així com un

identitats culturals dins l'escenari mediàtic brasiler.

recull de notícies sobre la immigració i la comunicació, o

Pel que fa al seu web, Mídias i Migrações, en destaca la

l'organització anual de la Setmana europea dels mitjans i

secció de projectes en marxa i de projectes conclosos, així

les minories. Precisament, durant l'edició d'enguany, que va

com els vincles específics d'entitats, grups i documents

tenir lloc a Sant Sebastià, les entitats Mugak/SOS

relacionats amb la immigració. El visitant d'aquesta pàgina

Arrazakeria

també té al seu l'abast, per consultar, un seguit d’articles

"Tractament de les minories als programes informatius de

d’interès i una relació de les publicacions del grup fins al

televisió".

moment.

www.olmcm.org/dbData/Resources/outcomes.pdf

Agenda: Revista de webs

ètniques. L'objectiu principal és, doncs, normalitzar la repre-

i

Xenomedia

van

presentar

l'informe
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Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual
www.audiovisualcat.cat/mda/index.htm
Els mitjans de comunicació poden ser una peça cabdal per

Recomanacions del CAC sobre el tractament
informatiu de la immigració
www.audiovisualcat.cat/recerca/immigracio.pdf

afavorir la integració dels immigrants, ciutadans de la Cata-

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya va elaborar el

lunya actual. Amb aquest objectiu s'ha creat, impulsada pel

2002, arran d'unes Jornades sobre el tractament informatiu

CAC, la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual. Aplega

de la immigració que van tenir lloc el novembre del 2001, un

representants de diverses entitats, empreses, grups de re-

seguit de recomanacions sobre el tractament informatiu de

cerca, universitats, mitjans de comunicació i de l'Administra-

la immigració adreçades a les autoritats, a les empreses de

ció interessats a fomentar la convivència, el respecte i una

comunicació i els seus mitjans i als professionals de la

millor representació de la diversitat cultural en els mitjans

informació.

audiovisuals de Catalunya. Des de la seva creació, l'any

A banda d'aquest document, la pàgina web del Consell de

2005, el treball de la Mesa ha centrat la seva activitat en

l'Audiovisual de Catalunya inclou un apartat amb totes les

l'elaboració de recerques i informes. A la pàgina web es

recomanacions, consideracions i criteris elaborats per

poden consultar els estudis sobre els fets de Ceuta i Melilla

l'organisme amb relació a temàtiques com la teleporqueria,

que centren el monogràfic d'aquest número de Quaderns.

la publicitat de joguines, la senyalització de programes o el
tractament informatiu de la violència domèstica, del fet

Manual d'estil de periodisme solidari
www.periodistes.org/cat/CpcSolidaritat02.htm?el
menu=1

religiós o de les tragèdies personals.

El 1995 el Col·legi de Periodistes de Catalunya va crear, a

Quaderns del CAC, els continguts de la qual fan referència

partir del grup de treball Mitjans de comunicació i minories

a les jornades esmentades abans.

ètniques, la comissió Periodisme Solidari per tal d'avançar

www.audiovisualcat.cat/publicacions/quaderns12.html

Quant al binomi mitjans de comunicació i immigració, el
navegant també pot consultar el número 12 de la revista

en el camí de la multiculturalitat i la pràctica periodística.

immigració, va ser l'elaboració del manual d'estil de

Campanya
"Per la diversitat. Contra la discriminació"
http://www.stop-discrimination.info/

periodisme solidari. La pretensió principal d'aquest manual,

Aquest és el lloc web de la campanya "Per la diversitat.

reeditat l'any 2000, era esdevenir una eina de treball que

Contra la discriminació" que la Comissió Europea va iniciar

orientés els professionals de la comunicació a l'hora

el 2003 amb l'objectiu d'informar les persones dels seus

d'elaborar qualsevol tipus d'informacions.

drets, la normalització europea i la legislació vigent. La

Una de les aportacions més rellevants d'aquesta comissió,
pel que fa a la relació entre mitjans de comunicació i

pàgina principal conté informacions actualitzades sobre

Mediam' Rad
www.panosparis.org/gb/migra_mediamrad.php

iniciatives per combatre la discriminació com és el "Premi

Programa creat per l'Institut Panos de Paris per promoure

discriminació" que s'atorga a periodistes que, amb la seva

l'estudi i l'anàlisi dels estereotips, dels continguts i de l'im-

feina, contribueixen a millorar la comprensió dels beneficis

pacte de la informació dels mitjans de comunicació sobre

de la diversitat. Aquest projecte també inclou un certamen

les relacions interculturals, la diversitat i la immigració. El

de fotografia, un premi pel disseny d'un pòster contra la

web de Mediam'Rad inclou enllaços, bibliografia, notícies i

discriminació o un concurs de relats sobre immigració,

agenda. Es pot consultar en anglès i francès.

migració i multiculturalitat.

A partir del Mediam' Rad, l'Institut organitza seminaris i

El web es pot consultar en els vint idiomes dels vint-i-cinc

tallers sobre mitjans i diversitat, així com nous programes

estats membres de la Unió Europea i proporciona legislació

d'acció. Pel període 2005-2008 n'ha impulsat dos més:

europea i estatal referent a la diversitat, així com notícies i

Mitjans pluralistes per la pau i la democràcia i Migracions

una biblioteca temàtica actualitzada.

europeu de periodisme per la diversitat. Contra la

internacionals i Mitjans (MIME).
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