Martes, 28 de outubro
Mañá
09:00 h.
Recollida da documentación.
09:30 h.
Inauguración.
10:00 h.
A Lei 19/2013, do 9 de decembro de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno e a súa incidencia nos entes
públicos de comunicación.
José Ramón Chaves García, maxistrado especialista do ContenciosoAdministrativo da Sala do Contencioso-Administrativo do TSX de
Galicia.
11:15 h.
Emprego de datos persoais recollidos de Internet ou redes sociais
con fins informativos ou de investigación xornalística. Especial
referencia á utilización de imaxes e datos de menores de idade.
Víctor Salgado Seguín, avogado-socio do bufete Pintos & Salgado,
especializado en Dereito Informático.
12:30 h. Pausa café.
12:45 h. A protección da intimidade fronte a gravacións de imaxes
e conversacións.
Carmen Juanatey Dorado, catedrática de Dereito Penal da
Universidade de Alacant.

NOTA:

Por motivos alleos á EGAP este programa pode sufrir algunha variación.
As actualizacións pódense consultar na páxina web da Escola.

Tarde
17:00 h.
Os xuízos paralelos en medios de comunicación.
Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Dereito Procesual da Universidade
de Barcelona.
18:15 h.
Mesa redonda:
A formación da opinión pública e o tratamento dos temas penais
nos medios de comunicación.
Moderadora:
Ana Martínez Pedrosa, delegada da Axencia EFE en Galicia.
Integrantes:
Antonio Roma Valdés, fiscal.
Xosé Luis Vilela Conde, director de La Voz de Galicia.
Gumersindo Guinarte Cabada, profesor titular de Dereito Penal da
USC e director do Instituto de Criminoloxía da USC.
Xosé Manuel Pereiro, decano do Colexio Profesional de Xornalistas de
Galicia (CPXG).
19:30 h. Clausura
Dirección académica:
Inma Valeije Álvarez, profesora titular
Universidade de Vigo.
Sonia Rodríguez-Campos, directora da EGAP.
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Obxectivos
Nesta xornada abórdanse, entre outras cuestións, o dereito á información e
os seus límites, o emprego de datos, imaxes ou comentarios extraídos da rede
con fins informativos ou de investigación xornalística, os xuízos paralelos e os
límites da publicidade procesual, o tratamento informativo en relación coas
vítimas, e o populismo mediático. Temas que gardan relación cos conflitos
entre honra, intimidade, imaxe e liberdade de información son fonte de
inseguridade xurídica e que deron lugar a un número importante de
demandas civís e penais. Proba diso é a diversidade das resolucións dos
tribunais, tan casuísticas como imprevisibles, e as dúbidas dos letrados entre
acudir á vía penal ou á civil.

Destinatarios
Esta xornada diríxese principalmente a profesionais dos medios de
comunicación con responsabilidade nas áreas de Dirección, Recursos
Humanos, Comunicación, Servizos de Información, redactores e directivos ou
outras persoas relacionadas con este campo das comunicacións así como
interesados en xeral.
Convocatoria
DOG núm. 197, do 15 de outubro de 2014.

Información e matrícula
Tel.: 981 546 239 - 981 546 241.
http://egap.xunta.es/
novas.egap@xunta.es

ESCOLA GALEGA
DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Xornada

“Intimidade, imaxe e
medios de comunicación públicos”
Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2014

