
Oficina Barcelona
c. Junta de Comerç, 26, baixos,
08001, Barcelona
Tel.: 933 012 539

CONTACTE
cursos@ccar-cear.org
www.ccar.cat

Oficina Sant Boi de Llobregat
c. Ramon Llull, s/n
(escola ciutat cooperativa)
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 938 336 925

Oficina Sabadell
Av. Barberà, 175
08203 Sabadell
Tel.: 937 253 051

DATES DEL CURS ONLINE
del 4 al 19 de març de 2019

HORES LECTIVES
30h lectives

PREU NORMAL / PREU REDUÏT
150€ / 130€ (per a persones aturades, estudiants
i entitats de l’eix migracions de laFede.cat

IDIOMA EN EL QUE S’IMPARTEIX EL CURS
Castellà i català

LLOC
Campus Poblenou, Universitat Pompeu Fabra,
edifici Roc Boronat (aula número 52.S29).
c/ Roc Boronat, 138, 08018 Barcelona

HORARI
de dilluns a dijous de 18:00 a 21:00 hores

PLACES
40 persones

INSCRIPCIONS A
aulavirtual.ccar.cat

Per a més informació:
cursos@ccar-cear.org

PÚBLIC DESTINATARI
- Personal tècnic i polític de les administracions publiques

- Treballadors/es i educadors/es socials

- Personal d’entitats de cooperació, asil, immigració o drets 
humans

- Activistes de drets humans

- Cossos de seguretat (policia local i mossos d’esquadra)

- Conjunt de la ciutadania compromesa i preocupada pel 
respecte i garantia dels drets humans

- Estudiants amb interès per la temàtica

El desplaçament forçat no és un fet puntual de l’actualitat, sinó que és una història que es repeteix.

La principal causa dels desplaçaments forçats al món és la vulneració dels drets humans. Per això, la protecció internacional, l’asil, 
sovint esdevé l’única opció per a milions de persones que es veuen abocades a fugir de casa seva. És necessari, per tant, entendre 
la multiplicitat de causes que forcen a milions de persones a abandonar el seu país a la recerca de protecció així com la institució de 
l’asil a casa nostra per tal d’esdevenir una societat inclusiva i respectuosa de la dignitat de les persones.

OBJECTIUS

• Transmetre una imatge global dels desplaçaments forçats.

• Explicar en què consisteix la protecció internacional.

• Com ha evolucionat la protecció internacional, 
especialment en el marc de la Unió Europea i de l’Estat 
espanyol.

• Donar a conèixer altres tipus de persecució més 
invisibilitzades.

• Oferir eines per a detectar potencials sol·licitants d’asil.

• Donar a conèixer quins són els principals aspectes en 
l’acollida de persones refugiades.

CURS D’ASIL, IMMIGRACIÓ
I DRETS HUMANS

6a EDICIÓ

CURS PRESENCIAL

DILLUNS 4 DE MARÇ

18:00  El dret d’asil, un dret humà

MÒDUL 1: MARC JURÍDIC DEL SISTEMA DE DRETS HUMANS,
D’ASIL I D’IMMIGRACIÓ

David Bondia, professor titular de Dret Internacional Públic de
la Universitat de Barcelona i president de l'Institut d Drets
Humans de Catalunya

19:30  El rescat humanitari en mar, en perill? Visions
periodístiques des del vaixell de rescat Open Arms

Open Arms

Gabriela Sánchez, coordinadora de la secció de Drets Humans
de Eldiario.es

Edu Bayer, fotògraf documentalista

DILLUNS 11 DE MARÇ

18:00  Persecucions per orientació sexual i identitat de gènere:
quina situació al Magreb?

18:00  Testimoni d’una persona refugiada

MÒDUL 2:  IDENTIFICAR CASOS DE PROTECCIÓ
INTERNACIONAL

Equip periodístic de la Directa

19:30  Els drets econòmics, socials i culturals i el
desplaçament forçat

Mónica Vargas, investigadora del projecte Poder Coroporatiu,
Transnational Institute

DIJOUS 14 DE MARÇ

18:00  Detecció de casos de protecció internacional:
com enfocar una entrevista?

MÒDUL 3: L’ARRIBADA I L’ACOLLIDA

Equip jurídic CEAR

19:30  Cas pràctic: alguns casos de protecció internacional Equip jurídic CEAR

DIMARTS 5 DE MARÇ

18:00  Nous desafiaments en matèria de protecció internacional:
les migracions forçades per motius ambientals

Miguel Pajares, president de la CCAR

19:30  “Refugiats ambientals”: una definició jurídica? Susana Borràs Pentinat, profesora Agregada de Dret
Internacional Públic i especialista en dret ambiental, Universitat
Rovira i Virgili

DIMECRES 6 DE MARÇ

18:00  Nous desafiaments i tendències del Dret de la Unió
Europea: La Política Europea d'Asil

Nuria Arenas, profesora Titular de Universidad de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad de Huelva

19:30  L’Agenda Europea de Migracions i l’incompliment de
les quotes de reubicació

David Moya, professor de Dret Constitucional i membre de
l’Institut de Dret Públic de la UB

Stop Mare Mortum

DIJOUS 7 DE MARÇ

18:00  Persecucions per motius de gènere

18:00  Testimoni d’una persona refugiada

Rosa Cendón, coordinadora d’incidència i sensibilització de
Sicar-Cat

19:30  El dret a una nacionalitat i les causes de la apatrídia

18:00  Testimoni d’una persona refugiada

Gyulai Gábor, director de programa de refugi del Hungarian
Helsinki Committee i membre fundador de la Xarxa Europea
sobre l’Apatrídia

DIMARTS 12 DE MARÇ

18:00  La violència de les Maras i desplaçaments forçats
(transicions drets humans reconciliació)

18:00  Testimoni d’una persona refugiada

Salvador Martí i Puig, professor de Ciència Política, Universitat
de Girona, investigador associat del CIDOB

19:30  Defensar els menors estrangers no acompanyats Albert Parés, advocat social i president de Noves Vies

DIMECRES 13 DE MARÇ

18:00  Conflictes armats i desplaçament forçat Pamela Urrutia Arestizábal, investigadora Escola de Pau UAB

19:30  Ser defensor de DDHH en el context d'un conflicte armat Martha Ceballos, defensora de drets humans i portaveu del
Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado)

DILLUNS 18 DE MARÇ

18:00  El sistema d’acollida i inclusió a l’Estat espanyol Equip d’acollida i inclusió de la CCAR-CEAR

19:30  El rol dels municipis en l'acollida de refugiats Taula rodona amb municipis i administracions de Catalunya

DIMARTS 19 DE MARÇ

18:00  Salut mental i desplaçament forçat Irene Santiago, especialista en salut mental i presidenta d’Iridia

19:30  De la tortura… a la resiliencia: escoltem veus de
persones refugiades acollides a Reus

Equip d’acollida i inclusió de la CCAR-CEAR

http://aulavirtual.ccar.cat/ca/course/curs-presencial-6a-edicio-asil-immigracio-i-drets-humans/
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