Presentació

A qui s’adreça

Mig segle després que Marshall Mc Luhan
encunyés el terme “Aldea global”, els avenços
tecnològics de les comunicacions han propiciat
una interrelació sense precedents entre els
habitants del planeta Terra. Aquesta expansió
inèdita de la capacitat d’informar i d’informar-se
ha anat acompanyada, però, de nombrosos
riscos que afecten a la informació mateixa i als
professionals que la difonen. Els periodistes es
veuen exposats a actuacions arbitràries del poder
públic i poden arribar a posar en perill la seva
vida o la integritat física. Per la seva part, la
informació que es difon es veu amenaçada per la
propaganda, la propagació de notícies falses
(“fake news”) o la disseminació de discursos
d’odi contra determinats col·lectius.

Periodistes
especialitzats
en
informació
internacional, professionals de la informació en
general i altres col·lectius interessats, com
juristes o politòlegs.

Aquest curs té per objecte conèixer els
instruments dels quals disposa la comunitat
internacional per a fer front a aquests riscos.
Això
comprèn
l’actuació
d’institucions
internacionals, des d’observatoris de drets
humans fins a organismes jurisdiccionals, i
l’aplicació de normes sobre protecció diplomàtica,
dret d’asil, dret internacional dels drets humans
o dret humanitari bèl·lic.

Metodologia de les sessions
Curs de 20 hores de les quals 17 són presencials
i 3 es dedicaran al treball individual.
La
metodologia
del
curs
es
basarà
fonamentalment en l’estudi de casos, a partir de
la jurisprudència i altres materials proporcionats,
combinat amb la participació de persones
expertes a través de conferències i debats.

Durada i lloc
El curs es durà a terme en 5 sessions.

EL DRET A INFORMAR I LA
LLIBERTAT D'INFORMAR-SE:
Actors, processos i mitjans de
protecció en l’ordre global
Coordinador: Ferran Armengol

Inici: 15 d’octubre de 2018
Finalització: 29 d’octubre de 2018
Les sessions tindran lloc a la seu de l’ICPS, al
carrer Mallorca, 244 ppal. (08008 Barcelona)

Assistència i expedició de certificació
Rebran un certificat d’assistència al curs
aquelles persones que hagin assistit al 80 per
cent o més de les hores lectives programades.

Preu
180 €

Informació i inscripcions
La inscripció es donarà per formalitzada un cop
fet el pagament corresponent.
Places limitades.
NOTA:
L’ICPS es reserva el dret d’anul·lació del
curs en el cas de no assolir la quota mínima
d’alumnes.

www.icps.cat - Tel. 93 487 10 76

Institut de Ciències Polítiques i
Socials
Adscrit a la Universitat Autònoma de
Barcelona

Amb la col·laboració de

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Programa

Sessió 3.
22 d’octubre de 2018, de 16 a 19,30 h.

El curs s’organitza en cinc sessions:

El dret d’asil com a protecció de les llibertats
d’expressió i d’informació

Sessió 1.
15 d’octubre de 2018, de 16 a 19,30 h.
El ciutadà periodista: paper dels estats en
la
protecció
internacional
dels
professionals de la informació
1. La protecció de la llibertat d’informació a
nivell internacional: visió general dels actors i
els processos implicats
2. El periodista com a ciutadà: el paper
protagonista dels estats en la protecció
internacional dels professionals de la informació
3. La responsabilitat de l’Estat per conductes
il·lícites envers els professionals de la informació
4. Llums i ombres de la protecció diplomàtica: el
cas Couso
5. La protecció consular i el lliure exercici de la
professió periodística
Dr. Ferran Armengol
Sessió 2.
17 d’octubre de 2018, de 16 a 19,30 h.
El dret a la informació i la llibertat
d’expressió en el dret internacional dels
drets humans
1. La llibertat d’expressió i el dret a la
informació en els convenis internacionals sobre
drets humans.
2. Els límits a la llibertat d’expressió
3. Llibertat d’expressió i protecció de la infància i
la joventut
4, Llibertat d’expressió i dret a l’honor i la
intimitat personal
5. Llibertat d’expressió i drets de propietat
intel·lectual.
Dr. Jordi Bonet

1. Asil territorial i asil diplomàtic. Requisits per a la
seva aplicació
2. Anàlisi de casos d’aplicació del dret d’asil als
professionals de la informació
Dra. Sílvia Morgades
Sessió 4.
24 d’octubre de 2018, de 16 a 19,30 h.
Discursos d’odi i crims de lesa humanitat en
els mitjans de comunicació: cooperació entre
estats i jurisprudència internacional

Informar des del front de guerra: la
protecció dels informadors en els conflictes
armats
1. Periodistes:
testimonis
incòmodes
dels
conflictes armats
2. Les normes de dret internacional humanitari i
la protecció dels periodistes en missió
professional perillosa
3. La protecció dels periodistes en els conflictes
armats des de la perspectiva de Nacions
Unides
Dra. Elisenda Calvet

Professorat
Dr. Ferran Armengol Ferrer

1. La cooperació internacional en la prevenció
contra el racisme, l’homofòbia i la xenofòbia en els
mitjans de comunicació
2. Radio “Mille Colines”: la jurisprudència dels
tribunals internacionals sobre delictes d’odi i
delictes de lesa humanitat als mitjans de
comunicació

Responsable jurídic de la Direcció general de
Mitjans
de
Comunicació.
Generalitat
de
Catalunya.
Professor associat de Dret internacional públic i
relacions internacionals. Universitat de Barcelona

Dr. Ferran Armengol/ Dra. Maria Mut

Catedràtic de Dret internacional públic
Universitat de Barcelona

Sessió 5.
29 d’octubre de 2018, de 16 a 19,30 h.
De la propaganda de guerra a la guerra de la
informació
1. L’evolució des de la propaganda de guerra a la
guerra de la informació (“information warfare”)
2. La comunicació com a arma: tècniques
utilitzades i mitjans de prevenció adoptats per
estats i organitzacions internacionals
Dr. Ferran Armengol

Dr. Jordi Bonet Pérez

Dra. Sílvia Morgades Gil
Professora
agregada
(interina)
de
Dret
internacional públic i relacions internacionals.
Universitat Pompeu Fabra
Membre
de
GRITIM
(Grup
de
Recerca
Interdisciplinari en Immigració)
Dra. Elisenda Calvet Martínez
Coordinadora de la Clínica jurídica de Lluita
contra la Impunitat del Programa “Dret al Dret”.
Universitat de Barcelona
Dra. Maria Mut Bosque
Professora de Dret internacional públic.
Universitat Internacional de Catalunya

