
 

 

 

 

 

V Jornades 
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a la Diversitat en 
l’Audiovisual 

     

(V Premis per a la Diversitat 

 en l’Audiovisual) 

 
El llenguatge inclusiu 

Divendres, 15 de març de 2013 

 
 
El llenguatge inclusiu 
 
 
La societat catalana és avui molt més diversa del que ho era vint anys enrere i els mitjans de 
comunicacions haurien de contribuir a reflectir aquesta diversitat amb un llenguatge inclusiu, 
és a dir, un llenguatge que eviti els estereotips i no menystingui les persones. 
  
Les intencions, el context, el posicionament o l’adopció de la ideologia dominant tenen molt a 
veure amb el discurs que es construeix i es comunica; també el fet de triar unes paraules i no 
unes altres facilita que es generin missatges menys estereotipats. Encara que ja sabem que el 
significat de les paraules és cultural i que el sentit també depèn de la recepció que se’n fa, 
procurar que els mots que emprem tinguin en compte la manera com les persones volen ser 
anomenades, fugir de determinades paraules i expressions que estan connotades molt 
negativament i evitar certes associacions és l’única manera de recollir i de reconèixer la 
diversitat.  
 
El rigor i la qualitat en la comunicació passa també per l’ús d’un llenguatge inclusiu. 
 
Un dels objectius d’aquestes Jornades és presentar la “Guia de llenguatge inclusiu”, un 
document que recull les experiències de la Mesa i la recerca duta a terme en els darrers anys 
que ha estat elaborat per persones expertes en la matèria. La Guia vol aportar nous elements 
de reflexió i noves recomanacions en relació amb el llenguatge de la diversitat i esdevé el punt 
de partida perquè les persones assistents a les Jornades pugui reflexionar i debatre els aspectes 
que s’hi plantegen per tal d’enriquir-ne el contingut. 

 



 

 

 
 

C. Sancho de Ávila, 125-129   
08018 Barcelona 
Tel. 935 575 000 - Fax 935 575 001 
www.cac.cat     audiovisual@gencat.cat 
 

 

Programa 
 
 

9.00 - 9.30 h  Inscripció i recollida d’informació 

 
9.30 - 10.45 h  Benvinguda i ponència inaugural 

Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i presidenta de la Mesa 
per a la Diversitat en l’Audiovisual  

 

“El discurs mediàtic sobre la immigració a Catalunya. Reflexions per a la consecució d’un llenguatge 
inclusiu” 
Dolors Comas d’Argemir, catedràtica d’antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili  

 

10.45 - 11.00 h  Pausa cafè 

 
11.00 - 11.20 h  Presentació de la “Guia de llenguatge inclusiu”    

Iolanda Tortajada Giménez, professora titular del Departament d’Estudis de Comunicació de la 
Universitat Rovira i Virgili i coordinadora de la Comissió de llenguatge inclusiu de la Mesa per a la 
Diversitat en l’Audiovisual 

 
11.20 - 12.30 h  Tallers: aspectes a evitar i aspectes a potenciar 

 
E1 - P1.  Els arguments, a càrrec de Raúl Martínez Corcuera, doctor en ciències de la comunicació, 
professor de la Universitat de Vic i membre del Laboratori de Mitjans Interactius 

 
E2 - P2.  Les generalitzacions, a càrrec de Iolanda Tortajada Giménez, titular del Departament 
d’Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili 

 
E3 - P3.  Nosaltres/ells, a càrrec de Beatriu Guarro i Picart, professora emèrita del Departament de 
Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i membre de SOS Racisme 

 
E4 - P4.  Conflicte/hostilitat, a càrrec de Blanca Garcés Mascareñas, investigadora del Grup de 
Recerca Interdisciplinari sobre Immigració (GRITIM) del Departament de Ciències Polítiques i Socials 
de la Universitat Pompeu Fabra 

 
12.30 - 13.00 h  Posada en comú de les conclusions dels tallers  

 
13.00 - 13.45 h  Lliurament dels V Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual 

 
 
 
 

 
Inscripcions:      www.mesadiversitat.cat  

   A/e: mesa.diversitat@gmail.com 
   Telèfon: (+34) 935 575 098 

 

METRO:      Glòries – C. d’Àlaba 

   La Llacuna – C. Ciutat de Granada 
 

BUS:            6 – 40 – 42 – 92 – 141 – 192 – B20 – B25 
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