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5 Mitjans regionals de Piemont presenten els 
seus treballs, impulsats amb la col•laboració 

del Consorci d’ONGs piemonteses 

Presentació dels treballs sobre cooperació internacional, que mitjançant el 
projecte Dev Reporter Network s'han posat en marxa, gràcies a la 
coordinació entre tots els socis del COP.  
Els productes que es presentaran són articles i reportatges publicats a 
partir de 2014 a: 
El diari Cronaca Qui 
El diari on line Gazzetta Torino 
Radio RNC FM 107.4 “Sul pezzo con l’autore”  
RAI TRE TGR Buongiorno Regione Piemonte  
Telecity 7 Gold “Filo Diretto”  
El COP – Consorci d’ONGs Piemonteses té la seu a Torí i agrupa les 
36 principals associacions de cooperació internacional i d’educació per a 
la ciutadania mundial amb seu operativa a Piemont  

www.ongpiemonte.it   cop@ongpiemonte.it 

 
 

 

Presentación del Code de communication de 
DOCHAS e de Concord Europe  

(Naomi Linehan, DOCHAS) 

Mitjançant Dochas, las ONGs irlandeses es reuneixen per compartir i 
intercanviar experiències, i per utilitzar aquestes experiències per acabar 
amb totes les formes de pobresa i injustícia. El 2007 els membres de 
Dóchas van adoptar un Codi de Conducta sobre Imatges i Missatges. La 
intenció del Codi és facilitar un marc en què les organitzacions puguin 
moure’s quan hagin de dissenyar i implementar la seva estratègia de 
comunicació pública. El Codi proporciona un conjunt de pautes per tal 
d’ajudar les organitzacions quan hagin de decidir sobre quines imatges i 
missatges escollir per a les seves comunicacions, mantenint sempre tot el 
respecte per la dignitat humana. 
DOCHAS és l’ Associació Irlandesa d’Organitzacions No-Governamentals 
per al Desenvolupament, una organització paraigua de desenvolupament 
internacional on hi ha entitats sense ànim de lucre que busquen justícia 
humanitària i global, i que comparteixen un compromís per lluitar contra 
la pobresa i la injustícia en el món. 

www.dochas.ie 
 
 

 

Presentación de la Guia para la 
comunicación de las Ongds de 

IDLEAKS  
(Siri Lijfering) 

IDLeaks és un moviment que va començar amb l’esdeveniment Call to 
Action (una Crida a l’Acció), quan joves es van unir per contribuir d’una 
altra manera al sector de la cooperació internacional. És un grup que té 
400-500 seguidors a Facebook.  
IDLeaks té tres grups d’acció: Fact and Connect:  es recullen dades a 
temps real per confrontar-les  amb dades injustes.  
Imaging in AID: coopera amb les ONGs en base a un codi de comunicació 
quickscans, proporcionat a les ONGs que vulguin mirar les seves 
comunicacions exteriors. 
Imaging in Media: coopera amb els mitjans i periodistes.  
www.idleaks.nl   http://issuu.com/idleaks/docs/idleaks_communications_guide 
 
 

 

Presentación de One World 
 

(Ellen de Lange) 

OneWorld és una ONG internacional, fundada l’any 1995, amb la missió 
d’innovar les aplicacions d’ Internet i dels mòbils perquè la gent més pobre 
pugui utilitzar-les per millorar les seves vides i que a la vegada ajudi a la 
gent de tot el món a entendre i actuar davant dels problemes globals.            

www.oneworld.nl 

 
 

 

Presentación de  
RADICI 

(Davide Demichelis 
i Alessandro Rocca) 

Radici és un programa de viatges, un viatge a les arrels de la cultura i de 
la identitat dels immigrants que viuen a Itàlia. És un exemple de 
col·laboració amb les ONGs italianes. L’aspecte més interessant del treball 
és que el programa fa conèixer els pobles del Sud al gran públic i parla de 
la cooperació internacional a través dels viatges i del tema de les 
immigracions. 

www.radici.rai.it 
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Presentación de Médias Citoyens 
Rhône-Alpes 
(Thierry Borde  
i Patrice Berger) 

Médias Citoyens Rhône-Alpes és una xarxa que reuneix diversos mitjans de 
la regió Roine-Alps i de França. Hi ha ràdios FM, diaris, televisions, pàgines 
web, tots independents i no comercials. Aquests mitjans desenvolupen una 
informació lliure en col·laboració amb els agents de la societat civil i els 
habitants dels seus territoris. MédiasCitoyens defensa aquest sector a tots 
els nivells, publica texts d’anàlisi i organitza nombroses accions col·lectives 
amb els seus membres i col·laboradors. 

www.mediascitoyens.eu 
 

 

 

Presentación de  
Reporters solidaires (RS) 

(Aicha Traoré) 

Reporters solidaires (RS) reuneix periodistes francesos i africans compromesos 
voluntàriament per ajudar a formar els seus col·legues a l’Àfrica francòfona.  
RS organitza formacions que permeten desenvolupar intercanvis i reforçar la 
professionalització dels periodistes ja en activitat. RS duu a terme projectes a 
Burkina Faso, Mali, Guinea, actua al Marroc i periodistes d’altres països demanen la 
seva presencia en aquells llocs també.    

www.reporterssolidaires.com 
 

 

 

Presentación de la campanya  
Somriures de mares africanes  

(Paola Gelatti) 

L’exposició, preparada per primer cop el 2012 a Torí, s’emmarca dins de les 
activitats de sensibilització i formació de la campanya Somriures de mares africanes i 
ha estat realitzada amb la col·laboració de Magnum Photos que ens ha deixat el 
seus arxius de fotos.  Les fotos exposades i les dades explicatives parlen de les 
dones i dels nens dels països africans en els quals la CCM opera. 
Les imatges de l’Exposició, plenes de profunditat en els rostres de les mares i dels 
nens a l’Àfrica, s’han recollit a l’ebook gratuït Essere madre in Etiopia. (Ser mare 
en Etiòpia) www.youtube.com/watch?v=XhCv7NbuUsQ  

 

El Comitè de Col·laboració Mèdica (CCM) és una organització no-governamental de 1968, 
creada per un grup de metges de Torí amb l’objectiu de promoure i assegurar el dret a la sanitat 
de tots, en especial a la franja de població més vulnerable dels països de renda baixa. 

 www.ccm-italia.org    ccm@ccm-italia.org 
 

 
 
 
 
 

 

Presentación de  

MEMO MAGAZINE  
(Fabio Bucciarelli  

I Matteo  Dispenza) 

MEMO MAGAZINE és una revista digital nova que intenta explicar grans 
temes socials, conflictes i crisis humanitàries en profunditat. Un projecte 
que aposta en primer lloc per la potència narrativa de la fotografia, gràcies 
a l’equip de talents que va tenir la idea. Un equip de cinc fotògrafs premiats 
varies vegades i distribuïts entre París, Barcelona i Torí: Manu Brabo, José 
Colon, Diego Ibarra, Guillem Valle i l’italià Fabio Bucciarelli.  

www.memo-mag.com 
 

 

 

  

Presentación de reportage  
La Bosnia nel pallone 

 (Stefano Tallia) 

Bòsnia i Hercegovina es prepara pels seus primers Mundials de futbol. Una 
ocasió per reflexionar sobre el futbol i la societat balcànica després que 
hagin passat 20 anys de la fi de la guerra. Un reportatge de Stefano Tallia, 
que s’emetrà durant l’emissió de  “Uno su Mille” de la Rai Sport 1. 
 

 

    

Presentación de la campanya  
Acqua è vita  (L’aigua és vida) 

 (Lia Curcio, LVIA) 

Campanya “Acqua è vita” (L’aigua és vida): la campanya ha comptat 
amb la col·laboració de l’astronauta Umberto Guidoni i del Centre 
Experimental de Cinematografia de Torí per a la realització d’un espot 
vídeo: www.youtube.com/watch?v=8FlMNN_9iRw (guanyador del premi 
ONP Awards – Publicitat Progrés)  i de Erri Di Luca per a la realització d’un 
espot àudio. La campanya s’ha dut a terme amb la producció de material i 
la difusió a través dels mitjans, així com a través de les xarxes socials LVIA 
 

LVIA – Associació Internacional Voluntaris Laics – és una associació de 
solidaritat i cooperació internacional de Cuneo, a Piemont. Àmbits de treball: aigua i 
salut, desenvolupament agropecuari, formació professional, medi ambient i 
consolidació de la societat civil. 

www.lvia.it    italia@lvia.it  
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Presentación de l’ Institut de la 
Communication Université 

Lumière Lyon 2  
(Dana Popescu) 

Institut de la Communication Université Lumière Lyon 2 
Amb la intenció de continuar la tasca d’educació ciutadana amb els 
estudiants, l’ICOM, amb la col·laboració de RESACOOP, va endegar, el 
gener de 2015, una assignatura universitària experimental destinada als 
estudiants d’Informació- Comunicació. 
L’objectiu d’aquesta assignatura és sensibilitzar els futurs professionals de 
la informació i de la comunicació sobre els reptes relacionats amb la 
solidaritat internacional i que se n’adonin de la importància que té la 
comunicació en aquest sector, especialment en els mitjans d’informació. 

www.icom.univ-lyon2.fr 
 

 

 

Presentación de  
Altermondes  

(Andrea Paracchini) 

Altermondes  és un mitjà alternatiu i independent que mira el món des 
del punt de vista de la societat civil, sobretot d’aquella que està al Sud. 
Altermondes afavoreix la comprensió de les qüestions internacionals i posa 
de relleu les mobilitzacions i les alternatives dels de baix. Altermondes 
dóna la paraula a les persones o organitzacions que, cada dia, actuen per 
construir un món més just, sostenible i solidari (ONG, associacions, 
sindicats, moviments socials, administracions públiques...). El 29 de març 
de 2014, Altermondes es va convertir en el primer instrument de premsa 
general cooperativa que reuneix unes quaranta organitzacions de la 
societat civil, uns trenta professionals dels mitjans i de la informació i uns 
cents lectors i lectores. A Altermondes, la producció de la informació és el 
resultat de la cooperació entre professionals de la informació (periodistes) i 
de no professionals (ONG, sindicats, etc...). 

www.altermondes.org 
 

 

 

Presentación de  
Osservatorioiraq.it  

(Alessio Marri) 
Osservatorioiraq.it és un projecte editorial independent d’informació  
lliure sobre l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica, dirigit per la cooperativa 
Memoriente. 

www.osservatorioiraq.it 
 

 
 

 

  

Presentación de Festival de 
Cinéma "Santé, Droits, Action" 
 (a cura di Marga Garcia, Medicus 

Mundi) 
Cinema per a la defensa del dret a la salut en el món. Històries, lluites 
personals i col·lectives, creativitat audiovisual i també tota la informació 
pràctica de la Mostra de Cinema. Un projecte de Medicus Mundi Catalunya i 
Farmacèutics Mundi 

Medicus Mundi és una associació no-governamental de desenvolupament fundada a 
Barcelona l’any 1963 per professionals sanitaris, i forma part de Medicus Mundi 
Internacional. La seva missió és contribuir a generar canvis en la societat fomentant 
una cultura de solidaritat i compromís ciutadà, que possibiliti l’eradicació de la 
pobresa i permeti que la salut sigui un dret a l’abast de tothom. La Mostra de Cinema 
"Salut, drets, acció"  és un dels projectes que impulsa. 

www.salutdretsaccio.org 
 

 

 

Presentación de  
Reportage de Otto per Mille 
valdese e metodista 

(Matteo Scali) 

Reportatges temàtics diversos, realitzats per la Radio Beckwith Evangelica 
per llegir, mirar i escoltar les històries dels petits i grans projectes que 
tenen suport a Itàlia i a l’estranger. 

http://report.ottopermillevaldese.org 
 

 

 

Presentación de projecte de 
recerca periodística 

Agritools  
(Elisabetta Demartis) 

Agritools és un projecte de recerca periodística sobre el tema de les ITC en 
l’agricultura a l’Àfrica; dos països europeus (Holanda i Itàlia) i quatre països 
africans (Senegal, Kènia, Uganda i Ghana) s’han interessat i hi participen. 
Han creat un mapa interactiu on pugen els continguts i localitzen les 
iniciatives sota categories específiques, el resultat de quasi sis mesos de 
viatges per anar a trobar experts, startups, pagesos i creadors d’empreses.  

www.agritools.org 
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Presentación de  
Ong 2.0 

(Serena Carta) 

La pàgina web de l’ONG 2.0 www.ong2zero.org, en italià i en anglès, 
juntament amb les seves xarxes socials i les plataformes utilitzades per 
organitzar cursos online, és un exemple de comunicació digital. 
Les informacions que hi figuren són creacions de periodistes de ONG 2.0 o 
el resultat de la interacció directa amb els lectors, els seguidors i els 
participants als cursos amb un contacte real i col·laborador. 
 

 

Ong 2.0 és una comunitat i un centre d’informació i formació online per a l’ús 
avançat de la web i de les TIC en la cooperació internacional. La seva missió és oferir 
informació i cultura per formar una nova generació de persones capaces de viure la 
web, de comunicar, col·laborar i coordinar-se online. 

www.ong2zero.org     training@ong2zero.org 
 

 
 

 

Presentación video   
(Luisa Parco  

i Luca Cavallo) 

Un vídeo https://youtu.be/ezyPxMoZZIQ que tracta el tema de la nova 
pobresa, dirigit pel doctor Paolo Levis com a tesi del Màster en Salut oral a 
les comunitats desfavorides i als països de renda baixa. L’ONG l’ha utilitzat 
en diferents congressos del sector odontològic i difós a través de les xarxes 
de l’associació (web a internet, Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin). 
 

 

Cooperació Odontològica Internacional (COI), amb seu a Torí, ha estat la primera 
associació de voluntariat odontològic a Itàlia que s’ha involucrat en programes a favor del 
desenvolupament de la salut oral en els països de renda baixa. 

www.cooperazioneodontoiatrica.eu    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación video   
 “L’últim granger: 

Neoliberalisme, globalització i 
agricultura campestre”    
(Stefania Di Campli, MAIS) 

“L’últim granger: Neoliberalisme, globalització i agricultura 
campestre” Un documental de Giuliano Girelli 
Explora les dramàtiques conseqüències del neoliberalisme i de la 
globalització sobre la vida dels petits camperols en el món.”El nostre 
documental s'havia de construir seguint uns criteris de coherència amb les 
temàtiques que estàvem tractant. Per aquest motiu, vaig decidir que no 
seria jo qui capgiraria el món per buscar les altres històries de petits 
camperols, i vaig involucrar alguns amics documentalistes de Guatemala i 
Burkina Faso, de tal manera que fossin ells qui ens expliquessin sobre la 
seva terra i la seva gent. D'alguna manera ha estat com realitzar un film en 
el quilòmetre zero, un film que evita la presència d’una mirada 
exclusivament “occidental” de les coses”. 
 

 

M.A.I.S. promou la cooperació entre els pobles i la lluita per la construcció d’un món 
més just i solidari, fomentant projectes d’auto- desenvolupament, defensa dels drets 
humans i contra tota forma d’explotació, de discriminació i d’exclusió social. 

www.mais.to.it     info@mais.to.it 
 

 

 

 

Presentación 
resultats del 
laboratori: 

“L'innovazione 
digitale per 
raccontare lo 
sviluppo e la 
cooperazione”   

(40 estudiants de la 
Universitat de Torí) 

40 estudiants de la Universitat de Torí presenten els resultats del laboratori 
“L'innovazione digitale per raccontare lo sviluppo e la cooperazione”  
(L’ innovació digital per explicar el desenvolupament i la cooperació), que 
des del febrer fins el maig del 2015 ha aprofundit en els principis de base i 
les característiques de la comunicació sobre el desenvolupament, treballant 
amb alguns experts sobre tres recorreguts per documentar la cooperació al 
desenvolupament: 
- L’ús del vídeo - documental  
- La comunicació a través de la fotografia social  
- La creació d’infogràfics. 
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