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Programa
La llibertat d’expressió i el 
dret a la informació: sistemes 
de protecció i estàndards 
internacionals

Casos pràctics per a l'anàlisi i 
aplicació del marc jurídic 
internacional en la pràctica 
periodística

Professorat 
Joan Canela i David Bondia

Dimarts, 29 d'octubre, de 16 a 20h 
Espai Societat Oberta (Sant Eusebi 29-31 | Barcelona) 

Sessió formativa per a periodistes i professionals 
de la comunicació

La llibertat d'expressió i el dret a la informació 
són eines indispensables per a la pràctica perio-
dística. Les restriccions a aquests drets limiten la 
tasca informativa dels professionals de la comuni-
cació, que també tenen un paper cabdal en la ga-
rantia d'aquests drets per part de la resta de la 
ciutadania.

En l'actual context de regressió, l'exercici del pe-
riodisme requereix un coneixement del marc nor-
matiu de la llibertat d'expressió i del dret a la in-
formació, així com dels sistemes per a la seva pro-
tecció. Una realitat a l’abast dels professionals, 
com a font d'informació i com a eina de denúncia 
davant possibles vulneracions.

Llibertat d’expressió
i dret a la informació
Afectacions del marc jurídic
internacional en la pràctica periodística 

Organitzat per:         Amb el �inançament de:

Inscripció gratuïta: www.idhc.org 

Programa
16h — Mecanismes i estàndards 

internacionals de la llibertat 
d'expressió i el dret de reunió 
i associació 

18h —Estratègies i mecanismes de 
defensa mitjançant casos 
pràctics

BARCELONA    5 novembre, de 16 a 20h. LaFede.cat (C/Tàpies 3)

SABADELL    12 novembre, de 16 a 20h. Casal Pere Quart (Rambla 69)

TERRASSA    19 novembre, de 16 a 20h. CC. de la Creu Alta (Ctra. de Prats de Lluçanès, 42)

Sessions formatives per la ciutadania,
organitzacions i moviments socials
Sessió formatives per la ciutadania,
organitzacions i moviments socials

La llibertat d'expressió juntament amb el 
dret de reunió i manifestació pací�ica consti-
tueixen la pedra angular d'una societat lliure 
i democràtica. Aquests drets estan estreta-
ment relacionats i suposen un mitjà impres-
cindible pel debat públic i la crítica política 
necessària en un sistema democràtic plural. 

La tendència global i generalitzada a restrin-
gir la llibertat d'expressió i el dret de reunió i 
manifestació afecta tant a l'exercici d'aquests 
drets com a la capacitat per reclamar i exer-
cir la resta de drets humans.

Llibertat d’expressió
i dret de reunió
i associació pacífica
Sistemes de protecció i denúncia davant
violacions a l’abast de la ciutadania 

Organitzat per:         Amb el �inançament de:
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Programa
16h — Mecanismes i estàndards 

internacionals de la llibertat 
d'expressió i el dret de reunió 
i associació 

18h —Estratègies i mecanismes de 
defensa mitjançant casos 
pràctics

BARCELONA    5 novembre, de 16 a 20h 

LaFede.cat (C/Tàpies 3 | Barcelona)

Sessions formatives per la ciutadania,
organitzacions i moviments socials
Sessió formativa per la ciutadania,
organitzacions i moviments socials

La llibertat d'expressió juntament amb el 
dret de reunió i manifestació pací�ica consti-
tueixen la pedra angular d'una societat lliure 
i democràtica. Aquests drets estan estreta-
ment relacionats i suposen un mitjà impres-
cindible pel debat públic i la crítica política 
necessària en un sistema democràtic plural. 

La tendència global i generalitzada a restrin-
gir la llibertat d'expressió i el dret de reunió i 
manifestació afecta tant a l'exercici d'aquests 
drets com a la capacitat per reclamar i exer-
cir la resta de drets humans.

Llibertat d’expressió
i dret de reunió
i associació pacífica
Sistemes de protecció i denúncia davant
violacions a l’abast de la ciutadania 
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Programa
16h — Mecanismes i estàndards 

internacionals de la llibertat 
d'expressió i el dret de reunió 
i associació 

18h —Estratègies i mecanismes de 
defensa mitjançant casos 
pràctics

SABADELL    12 novembre, de 16 a 19h 

Centre Cívic de la Creu Alta  (Carretera de Prats de Lluçanès, 42)

Sessió formativa per la ciutadania,
organitzacions i moviments socials

La llibertat d'expressió juntament amb el 
dret de reunió i manifestació pací�ica consti-
tueixen la pedra angular d'una societat lliure 
i democràtica. Aquests drets estan estreta-
ment relacionats i suposen un mitjà impres-
cindible pel debat públic i la crítica política 
necessària en un sistema democràtic plural. 

La tendència global i generalitzada a restrin-
gir la llibertat d'expressió i el dret de reunió i 
manifestació afecta tant a l'exercici d'aquests 
drets com a la capacitat per reclamar i exer-
cir la resta de drets humans.

Llibertat d’expressió
i dret de reunió
i associació pacífica
Sistemes de protecció i denúncia davant
violacions a l’abast de la ciutadania 

Organitzat per:         Amb el �inançament de:


