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Setembre organitza tres tallers
d'infografia, periodisme
d'investigació i fotografia amb mòbil
El primer taller, el d'«Infografia per a la transformació social», va a càrrec de Pau
Fabregat i Gerard Casadevall, de l'equip de disseny de la Directa, i es fa aquest
divendres 11 de maig a la Muntanya de Llibres de Vic | El de periodisme
d'investigació el farà Jesús Rodríguez i el de fotografia, Jordi Borràs
Setembre, en col·laboració amb la Muntanya de Llibres, organitza aquesta primavera tres tallers
relacionats amb el periodisme i la comunicació. El primer de tots ja és aquest divendres dia 11 de
maig, un taller sobre «Infografia per a la transformació social» que anirà a càrrecPau
de Fabregat i
Gerard Casadevall, membres de l'equip de disseny de la Directa. El segon serà el dissabte 19 de
maig, serà sobre «Eines del periodisme d'investigació» i anirà a càrrec
Jesús
de Rodríguez , periodista
de la Directa. Finalment, el 2 de juny hi haurà el tercer taller, «Fotografia: treu partit a la càmera del
teu mòbil», a càrrec del fotoperiodista
Jordi Borràs
.
Tos tres tallers s'emmarquen en la filosofia de Setembre d'estendre la comunicació més enllà de
les pàgines de la publicació digital, i en aquest sentit, empoderar les persones amb eines útils per
desenvolupar el periodisme i la comunicació. Els dos primers tallers, a més, formaven part del
conjunt de recompenses que van rebre algunes de les persones que van col·laborar en la
campanya de micromecenatge que va permetre pagar el cost de la web de Setembre. La
inscripció als tallers d'infografia i de periodisme d'investigació és de 15 euros i la del de fotografia,
que és de tot un dia, de 50 euros. Les inscripcions es poden fer enviant un correu electrònic a
info@diesdagost.cat.
Tots tres tallers es fan a l'Espai Canigó de la Muntanya de Llibres, que ja ha col·laborat en
anteriors ocasions en algunes activitats organitzades des de Setembre i Dies d'agost, la
cooperativa que edita Setembre.
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