
 

 Jornada sobre  

la independència dels 

mitjans de comunicació 

i la corrupció 

 

 

7 de febrer, 18:30h 

Seu del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya 

Rambla de Catalunya, 10. Barcelona 

La percepció ciutadana d’un nivell de corrupció elevat 
a Catalunya i a l’estat espanyol és una constant ja des 
de fa anys, motiu pel qual la corrupció apareix com un 
dels principals problemes a què cal fer front. Els 
resultats dels baròmetres d’opinió pública del CEO, 
del CIS i els Índex i Baròmetres Globals de percepció 
d’organitzacions de referència són, en aquest sentit, 
inequívocs: en el darrer Baròmetre de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya un 74,2% de les persones 
enquestades considera que hi ha bastant o molta 
corrupció. 

El coneixement de la corrupció arriba, 
fonamentalment, mitjançant les notícies que 
proporcionen els mitjans de comunicació, els quals 
tenen un paper de formació de l’opinió pública 
fonamental. Per garantir una informació de qualitat, 
objectiva i plural caldrà que la independència, la 
transparència i la integritat siguin els elements 
nuclears per tal que aquest pilar essencial del sistema 
d’integritat del nostre país funcioni sense biaixos que 
en desvirtuïn la credibilitat i afectin la confiança que hi 
tenim dipositada. 

El darrer baròmetre de l’Oficina Antifrau proporciona 
una dada per a la reflexió, gairebé el 70% dels 
enquestats creu que la informació que ofereixen els 
mitjans de comunicació sobre els casos de corrupció 
és poc o gens objectiva. 

Organitza 

                                  

 



 

 

“La independència dels mitjans de comunicació i la corrupció” 

Obertura  

Miguel Ángel Gimeno. Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

 

 

 

 
Taula rodona amb: 

Salvador Alsius. Periodista i sociòleg. Professor de Comunicació 

de la Universitat Pompeu Fabra. És vicepresident del Consell 

Audiovisual de Catalunya, entitat reguladora de la ràdio i la televisió 

al nostre país, així com membre del Consell de la Informació de 

Catalunya, fundació que té per objectiu la defensa els valors ètics 

de la informació. Va ser degà del Col·legi de Periodistes entre 1998 

i 2002. L’ètica periodística ha estat una de les seves línies de recerca des de fa 

molts anys i ha publicat abastament sobre el tema. 

Pere Masip. Doctor en Periodisme. Professor titular de la Facultat 

de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la 

Universitat Ramon Llull. Ha participat en diversos projectes 

nacionals i internacionals. És també coordinador d'una Xarxa 

d'excel·lència en recerca de periodisme digital finançada pel 

Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. A nivell 

internacional, coordina també l'informe per a Espanya del Media Pluralism 

Monitor, finançat per la Comissió Europea. Actualment coordina un projecte de 

recerca titulat Audiències Actives i establiment d'agenda en l'esfera pública digital. 

Anna M. Palau. Professora agregada de Ciència Política a la 

Universitat de Barcelona. Ha analitzat fins a quin punt els mitjans de 

comunicació informen sobre els escàndols de corrupció seguint 

diferents orientacions polítiques. També ha estudiat la relació entre 

la cobertura mediàtica i la percepció de la corrupció com a 

problema públic. Actualment col·labora en el projecte “Acción 

Colectiva y Corrupción en España: límites y posibilidades de las reformas 

institucionales” on investiga l'impacte dels mitjans de comunicació en l'eficàcia de 

les polítiques de lluita contra la corrupció. 

Mònica Terribas. Periodista i professora titular del Departament de 

Periodisme i Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Ha 

exercit de redactora, coordinadora i directora de múltiples 

programes de televisió des del 1988 fins al 2008, any en què va 

passar a dirigir Televisió de Catalunya (TV3), càrrec que va ocupar 

fins al 2012. Va ser consellera delegada i editora del Diari Ara 

(2012-2013) fins que va passar a realitzar i dirigir El Matí de Catalunya Ràdio. 

Modera 

Gemma Nierga. Periodista. Ha desenvolupat la major part de la 

seva carrera professional com a presentadora de ràdio i televisió. 

Des del setembre de 1997 fins al setembre de 2012 va dirigir i 

presentar La ventana de la Cadena SER. Els darrers cinc anys ha 

dirigit i presentat el programa dels matins de la mateixa emissora 

Hoy por Hoy, líder d'audiència en diverses ocasions. 

Clausura 
Neus Bonet. Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya 
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