
La funció social del periodisme és indubtable no només per la seva capacitat per denunciar les desigualtats i injus-
tícies, també per la seva responsabilitat i influència en la creació d'una societat informada i crítica, compromesa 
en la defensa dels seus drets, sense oblidar el paper de vigilància dels poders públics. Aquesta funció social exigeix 
als professionals de la comunicació informar sobre el que importa i no sobre el que interessa als poders fàctics que 
defineixen l'agenda informativa. 

Periodismo Humano i l'IDHC organitzen aquest curs que aposta per un periodisme responsable i centrat en les per-
sones, en els seus drets i en les seves lluites. Un periodisme que requereix d'un coneixement específic sobre drets 
humans i que incorpori nous models i tècniques discursives. En el curs s'aportaran les eines i recursos per informar en 
profunditat i amb precisió del que està passant amb un enfocament de gènere i basat en els drets humans. 

Programa
■ Unitat 1: El concepte de drets humans i els seus sistemes de protecció internacional 
■ Unitat 2: Periodisme front les vulneracions i regressions en drets humans 
■ Unitat 3: Enfocament multidisciplinari d'un periodisme més humà 
■ Unitat 4: Exercici pràctic: elaboració d'un reportatge amb enfocament de drets humans

ProfEssorat  
■ DaVID BoNDIa, professor de Dret i Relacions Internacionals i president de l'Institut de Drets Humans de 

Catalunya.
■ PatrICIa sImÓN, periodista freelance especialitzada en Relacions Internacionals i en informació amb 

enfocament de gènere
■ JaVIEr BaULUZ, periodista, director de Periodismo Humano. Premi Pulitzer en Periodisme 1995 i premi 

Periodisme i Drets Humans 2008

INformaCIÓ PrÀCtICa 
■ Data: Des de 12/09/2016 fins 26/10/2016
■ Preu: 150€ preu general  /  120€ preu reduït aplicable a sòcies i socis de l'IDHC i de Periodismo Humano, estu-

diants, persones jubilades, aturades o que formin part de famílies nombroses, monoparentals o monomaternales. 
■ Dedicació estimada: 80 hores 
■ Inscripció en línia: www.aulaIDHC.org del 01/05/2016 fins el 09/09/2016 
■ Places limitades: 30 
■ Certificat d'aprofitament 

Amb el suport

Institut de Drets  
Humans de Catalunya 

periodismo Humano 

orgAnItzAt per 

Agencia Catalana de Cooperació  
al Desenvolupament 

Comunicació amb enfocament  
de drets, eines per a un  
periodisme més humà 

[ curs virtual ]

[ 12 de setembre – 26 d'octubre ]


