
 

  

ZW núm 378. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 

social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 

 

Anuari Mèdia.cat. Els silencis mediàtics de 2013 

http://www.verkami.com/projects/7747-anuari-media-cat-br-els-silencis-br-

mediatics-de-2013  

 

L'Anuari Mèdia.cat és un projecte de periodisme d'investigació de l'observatori crític 

Mèdia.cat, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils amb el suport de la 

Fundació Catalunya per treure a la llum 15 temes silenciats pels mitjans de 

comunicació catalans durant l'any 2013. Els seus impulsors creuen en el 

«periodisme d'investigació crític i rigorós» i el duen a la pràctica de forma 

col·laborativa. Aquí podeu descarregar els Anuaris anteriors, en diferents formats. 

L'Anuari de 2014 presentarà quinze reportatges en profunditat sobre quinze temes 

que durant l'any 2013 no han estat portada de cap diari ni han obert cap 

informatiu. L'objectiu és aconseguir situar-los en l'agenda dels mitjans i omplir els 

buits que deixen els silencis amb periodisme crític. 

 

Enguany, l’Anuari amplia els suports de l'àmbit docent fins a sis universitats. 

Repeteixen la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la 

Universitat de València i la Universitat de Vic, i s'incorporen al projecte la 

Universitat Ramon Llull i la Universitat de Lleida. Un estudiant de Periodisme de 

cadascun d'aquests centres realitzarà un dels reportatges de l'Anuari sota la 

supervisió del centre i dels coordinadors del projecte. 

L'equip de redacció de Mèdia.cat i l'Anuari han treballat amb un llistat d'un centenar 

de candidats a «tema silenciat». Per elaborar el llistat, han anat monitoritzant 

l'actualitat durant tot l'any 2013 i seleccionant aquells temes que han tingut menys 

ressò. També han fet un buidatge de diverses publicacions, han realitzat una sèrie 

de contactes amb periodistes que treballen a mitjans i entrevistes amb diversos 

col·lectius socials per esbrinar quines han estat les matèries que, al seu parer, han 

gaudit de menys espai als mèdia. 

 

Els quinze temes finalment seleccionats són els que, segons el criteri del Grup de 

Periodistes Ramon Barnils, han tingut menys ressò als mitjans. En aquest moment, 

una quinzena de periodistes estan treballant-los i investigant-los. 
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Tot i haver aconseguit el repte de poder finançar l’Anuari, i en només 15 dies, 

encara sou a temps de contribuir-hi a través de la campanya de microfinançament 

engegada a la plataforma verkami. Queden 25 dies, animeu-vos! 

podeu seguir la informació associada a Twitter @MediacatCat @GrupBarnils 

#AnuariMediacat  
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