D A T E S
Del 18 al 27 de febrer de 2019

H O R A R I
Dilluns i dimecres de 18.30 a 21.00 hores

L L O C

Aula 75, 7a planta
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Mallorca, 283, 08037 Barcelona

P R E U

CURS SOBRE DRET,
PERIODISME I INTERNET

I N S C R I P C I Ó
Preu
inscripció
135€
90€
70€
50€
50€
Gratuït
90€

 No col·legiats a l’ICAB
 Col·legiats a l’ICAB:
 Col·legiats a l’ICAB els últims 5 anys
 Col·legiats a l’ICAB els últims 3 anys
 Associats
 Col·legiats majors de 65 anys
 Preu especial pels col·legiats al Col·legi de Periodistes de
Catalunya
El col·legiats al Col·legi de Periodistes de Catalunya hauran de tramitar
la seva inscripció enviant un email a l’adreça cultura@icab.cat

T R A M I T S
P E R
F O R M A L I T Z A R
L A I N S R I P C I O
1r.

C E R T I F I C A T

FER RESERVA DE PLAÇA
Omplir la butlleta d’inscripció per internet (www.icab.cat),
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al telèfon
93 496 18 80.

D U R A D A
10 HORES LECTIVES

Exercici de les llibertats
informatives versus exercici dels
drets de la personalitat.
Aplicació a les xarxes socials.

2n.

UNA VEGADA REALITZADA LA RESERVA DE PLAÇA
ES PODRÀ FER EL PAGAMENT.

3r.

PAGAMENT
*FORMES DE PAGAMENT

En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d’assistència amb
aprofitament a aquells alumnes que hagin assistit a un 80% de les
hores lectives.

Del 18 al 27 de febrer de 2019

AL MOMENT: on-line amb targeta de crèdit
POSTERIOR A LA RESERVA:
Ingrés o transferència bancària al compte:

I N F O R M A C I Ó I
I N S C R I P C I O N S

IBAN:ES5931910500084579155328
BIC:BCOEESMM191 de Caixa d’Advocats, indicant

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Comissió de Cultura
Mallorca 281, planta baixa
08037 Barcelona
Tel.: 93 601 12 35 i 93 496 18 80
Fax: 93 487 16 49
http://www.icab.cat
e-mail: cultura@icab.cat

Targeta de crèdit, presencialment a Comissió de Cultura
o telefònicament al núm. 93 496 18 80

nom i cognoms de l’alumne i nom del curs.

*TERMINI: En 5 dies hàbils des del moment de la reserva de
plaça.

4t.

EN CAS QUE NO ES REALITZI EL PAGAMENT EN EL
TERMINI DE 5 DIES HÀBILS S’ANUL·LARÀ LA
RESERVA.

Secció de Drets de Propietat Intel·lectual
i Drets d'Imatge

O B J E C T I U S

D E L

C U R S

El propòsit d’aquest curs és conèixer els aspectes legals
més rellevants que afecten a la pràctica del periodisme i
analitzar com es resolen les qüestions jurídiques
rellevants, conseqüència de la col·lisió entre l’exercici de
les llibertats informatives i els drets de la personalitat,
especialment en les xarxes socials i Internet.

25/02/2019 - MÒDUL 3. Drets de la personalitat
Concepte i protecció. La reputació personal i corporativa.
Honor, intimitat, imatge personal, autodeterminació
informativa. Dret de rectificació i dret a l’oblit. Intimitat i
xarxes socials: continguts nocius i il·legals. La Sentència
Google, dret a l’oblit i mitjans de comunicació.
Jordi Bacaria Martrus, Advocat

18/02/2019 - MÒDUL 1. Introducció i marc legal
Periodisme; trets fonamentals. Marc legal de les llibertats
informatives i l’exercici del periodisme. Elements
integrants de les llibertats informatives i aspectes
rellevants de l’exercici de la professió. L’estatut del
periodista,
Codi
deontològic
i
organitzacions
professionals. Formes d’exercir la professió. Novetats
tecnològiques a l’empresa periodística: Intel·ligència
artificial, Big data, drons, realitat augmentada i virtual,
gamificació i videojocs, entre d’altres. Web site, news i
xarxes socials. Periodisme 2.0 i pujant

27/02/2019 - MÒDUL 4. Conflictes més habituals en
periodisme
Drets d’imatge, drets de propietat intel·lectual.
Intromissions legítimes i il·legítimes. Revelació de
secrets,
intromissió
il·legítima,
secret
de
les
comunicacions, la intimidació, la censura, la demanda i la
querella com a eina per coartar al periodista. Accessos a
registres. La “prova il·lícita”. El judici paral·lel. Periodisme
Vs judicatura. Exemples pràctics.

Xavier Salla García, Advocat i Doctor en Dret, Periodista
i Professor de la UAB

Isabel Mosquera, Advocada especialitzada en Propietat
Intel·lectual

20/02/2019 - MÒDUL 2. Les llibertats informatives
La llibertat d’expressió i el dret a la informació. Marc
jurídic, internacional, Europeu i espanyol. Drets
connectats: el dret a informar, creacions literàries,
artístiques, científiques i tècniques, la llibertat de càtedra,
la prohibició de censura, la clàusula de consciència i el
secret
professional.
Drets,
límits
i
garanties
jurisdiccionals de les llibertats informatives. Dret de
rectificació. Fake news.
Sergio de Juan-Creix, Advocat especialitzat en
Propietat Intel·lectual i Industrial i Noves Tecnologies.
Professor de la UOC de “Règim jurídic de la
comunicació” i “Introducció al dret de la publicitat”

ANUL·LACIONS
Una vegada iniciat el curs no és possible la devolució de l’import.
El Col·legi es reserva el dret de modificar el programa i de
suspendre el curs.
Responsabilitat
MEDIAMBIENTAL.El
compromís
del
Departament de Formació de l’ICAB amb el medi ambient passa
per l’adopció de les següents mesures:
 La substitució del paper imprès per sistemes electrònics en els
serveis tant administratius com acadèmics.
Substitució del paper en el material didàctic facilitat -tant a
l’Escola de Pràctica Jurídica, com a les àrees de Màsters i Cultura, pels professors als alumnes, i la seva progressiva inclusió a la
plana web del Departament de Formació (aula virtual) o a altres
mitjans alternatius com per exemple USB.
Substitució de les guies acadèmiques en paper per CD/DVD o
sistemes alternatius.
El millor residu és el que no es produeix, per tant, recordem que
reduint el consum de paper no solament minvem la quantitat de
residus produïts, sinó també el consum de matèries primeres, així
com la despesa d’aigua i energia.
Per tant, optimitzar el consum de paper és tant important com
assignar el destí més adient als residus quotidians que produïm.

