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Tres encontres importants

Manuel Parés i Maicas
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Universitat Autònoma de Barcelona

Sumari

1. Congrés internacional «Media Panics: Freedom, Control and Democracy
in the Age of Globalization»

El congrés internacional Media Panics: Freedom, Control and Democracy in
the Age of Globalization, organitzat per la Shih Hsin University, conjunta-
ment amb la IAMCR, va celebrar-se els dies 26-28 de juliol de 2005 a Taipei
(Taiwan). Hi varen assistir 270 investigadors procedents de 39 països.

Amb independència de les activitats que varen desenvolupar, com sempre,
les seccions i els grups de treballs, cal esmentar les següents sessions de caràc-
ter plenari:

1. El professor Douglas Kellner, de la California University Los Angeles
(UCLA), va subratllar el paper dels mass media en la percepció de la crisi
en els règims democràtics. Per la seva part, Diane Ying, editora i directora
del Commonwealth Magazine Group de Taiwan, va fer observar la crei-
xent tendència dels mitjans de Taiwan de dedicar una atenció especial als
fets espectaculars en un mercat molt competitiu.

2. La forma com els periodistes varen informar sobre els desastres naturals i
humans, concretament en el cas del tsunami de l’oceà Índic el novembre de
2004. Varen participar-hi Asantha Sirimanne, directora executiva del Lanka
Busines Online; el professor Roman Samarajiva; Eve Chiu, director exe-
cutiu de la Foundation for Excellent Journalism Award in Taipei, i Manuel
Parés i Maicas.
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3. Una sessió dedicada a Internet Governance, amb motiu de la discussió del
World Summit Information Society. Hi va col·laborar el professor Wolfgang
Kleinwachter, de la Universitat d’Aarhus (Dinamarca); Hopeton Dunn, de
la Universitat de The West Indies (Jamaica), i Cheng Geng Tso, de la Yuan
Ze University (Taiwan). El tema principal fou subratllar com Internet hau-
ria de ser controlat i el rol que en aquest terreny exerceix el govern dels EUA.

4. El professor Kaarle Nordentreng, de la Universitat de Tampere, va tractar
del 25è aniversari de la publicació de l’Informe McBride; la professora Janet
Wasko, de la University d’Oregon, va remarcar la influència actual de la
investigació en economia política de la comunicació; la Dra. Tanja Storsul,
de la University of Oslova, va assenyalar que els nous temes de desastre i
el seu tractament pels mèdia són qüestions antigues, però rellevants.

5. El professor Lian-Wen Kuo, de la National Chiao Tung University (Taiwan),
va estudiar les relacions entre la indústria dels mitjans de comunicació, el
Govern i la societat civil, que és determinant en la qüestió dels desastres
naturals, exposat pels mèdia i la seva incidència en la democràcia.

2. Encuentro sobre la Función de los Códigos Deontológicos

El Encuentro sobre la Función de los Códigos Deontológicos, organitzat per
la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), amb la valuosa
col·laboració de la Press Complaints Commission del Regne Unit (organisme
d’autoregulació), va celebrar-se els dies 3 i 4 de novembre de 2005, a Madrid,
a la seu de la FAPE, amb una assistència d’unes 50 persones.

La FAPE va organitzar aquesta reunió perquè, quan es va informar l’opi-
nió pública de la creació del seu Consell Deontològic, alguns diaris de Madrid,
de clara tendència conservadora, varen mostrar un esperit molt crític titllant
aquest organisme de voler exercir la censura i d’actuar com a tribunal d’ho-
nor. La FAPE va considerar que calia situar l’autoregulació en el seu context
real, tenint molt en compte les experiències estrangeres, paradigmàtiques en
aquest terreny.

Les principals activitats foren les següents: en la sessió d’obertura varen
intervenir Antonio Fontán Pérez, president del Consejo Deontólogico de la
Fape; Tim Toulmin, director general de la Press Complaints Commission,
PCC; i Fernando González Urbaneja, president de la FAPE. Tot seguit el direc-
tor del Press International Institute, Johann P. Fritz, va pronunciar una confè-
rencia sobre «Ética y Periodismo».

L’exposició sobre els objectius d’aquesta trobada varen anar a càrrec de
Manuel Núñez Encabo, catedràtic de la Universidad Complutense de Madrid,
i de Manuel Parés i Maicas, que va desenvolupar el tema «El autocontrol de
la información y el Código Deontólogico de la FAPE». A continuació, en rela-
ció a l’autoregulació al Regne Unit, varen exposar les seves contribucions:
David Chipp, sobre la història de l’autoregulació a la Gran Bretanya; Tim
Toulmin, sobre el funcionament de la Press Complaints Comisión (PCC); Ian
Beales, sobre el Codi del PCC; i William Gore, sobre el tractament de les quei-
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xes en la PCC. Tot seguit, el professor Robert Pinker, de la London School of
Economics and Political Science, va tractar de la difusió de l’autoregulació a
Europa i el desenvolupament de l’«Alliance of Independent Press Councils of
Europe». Lluís Maria de Puig, senador espanyol i representant de la Comissió
de Cultura del Consell d’Europa, va referir-se a les funcions d’aquest organis-
me internacional.

Posteriorment, en una taula rodona van participar Olle Stenholm, ombuds-
man de la premsa sueca; Ian Mayes, ombudsman del diari The Guardian; i
Flip Voets, secretari general del Consell Belga de la Premsa. Finalment, Josep
Pernau, president del Consell de la Informació de Catalunya, va parlar de l’ex-
periència d’aquest Consell des de la seva fundació. L’acte fou clausurat per
Antonio Fontán Pérez.

Els organitzadors creuen que l’acte va significar una valuosa aportació sobre
els criteris democràtics i legítims que animen els organismes d’autoregulació.

3. Colloquium on communication and culture
The McBride Report - 25 years later

Del 15 al 17 de setembre tingué lloc a Fiesa-Piran (Eslovènia) una nova edició
de l’Euricom Colloquium, que s’organitza anualment, i que en aquesta oca-
sió va estar dedicat a glossar els 25 anys de la publicació per la UNESCO de
l’informe sobre la informació, que tant trasbals va originar en el món de la
comunicació. Cal recordar que fou una de les causes per les quals els Estats
Units i el Regne Unit varen decidir abandonar aquesta organització interna-
cional, com a protesta i com a mesura de represàlia pels criteris que s’hi van
exposar.

El professor Slavko Splichal, distingit professor de la Universitat de Ljubljana,
creador dels Col·loquis Euricom i editor de la coneguda revista de comunica-
ció Javnost, fou de nou l’organitzador d’aquesta trobada, que va destacar per
la qualitat de les aportaciones presentades i per l’anàlisi seriosa feta, no exemp-
ta de crítica, del que va significar fa 25 anys l’aparició d’aquest informe en
forma d’una sèrie de recomanacions.

El professor iugoslau Bodgan Osolnik, un dels redactors de l’Informe, va
exposar els criteris i el desenvolupament que varen marcar el treball de la
Comissió.

Entre els nombrosos ponents cal destacar Claudia Padovani, de la Universitat
de Pàdua, que el va relacionar amb els treballs del World Summit on the
Information Society, (Wsis); Paschal Preston, de la City University of Dublin, va
abordar «Els missing links in Communication Studies: a systemic approach»;
Breda Pavlic, professora iugoslava i antiga alta funcionària de la UNESCO,
va presentar «Mainstream Media and the “American Dream”: from cold war to
global Terrorism»; Kaarle Nortdenstreng, de la Tampere University, va parlar
d’«A milestone in the great debate»; Andrew Calabrese, de la University of
Boulder, Colorado, va presentar «State and Civil Society in the era of the
McBride Commission: An investigación of the role of the NGOs»; Slavko
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Splichal va ser el responsable de «Public Media in Service of Civil Society and
Democracy»; Horst Poettker, «Covering War: contemporary problems in his-
torical perspective; Muhammad Ayish, «From Many Voices, one World to
Many Worlds, one Voice». L’autor d’aquesta nota va presentar una ponència titu-
lada «Ethical and Deontological perspectives of the McBride Report».

Poc temps abans havia aparegut una edició especial dels Quaderns del Consell
Audiovisual de Catalunya (CAC), núm. 21. El seu contingut va ser elaborat
per l’Institut de la Comunicació (INCOM) de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB, sobre el mateix tema, amb una sèrie de contribu-
cions que fan recomanable la lectura de la publicació. El seu títol és «Comuni-
cació internacional i polítiques de comunicació».
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