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DATES DEL CURS ONLINE
del 2 al 17 d’octubre 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
Universitat Rovira i Virgili
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Sant Llorenç, 21
43201 Reus (Centre)

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
www.ccar.cat

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

7a EDICIÓ

CURS PRESENCIAL

Amb la col·laboració de:



CURS D’ASIL, IMMIGRACIÓ
I DRETS HUMANS

DIMECRES 2 D’OCTUBRE

18:00  L’Asil: prerrogativa de l’estat o 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 de Drets Humans de Catalunya

19:30  El rescat humanitari al mar, en perill? Montserrat Raga, magistrada Open Arms

DIMECRES 9 D’OCTUBRE

18:00  Persecucions per motius de gènere
Testimoni d’una persona refugiada

MÒDUL 2:  IDENTIFICAR CASOS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL

Rosa M. Cendón, Coordinadora de SICAR

19:30  Persecucions per orientació sexual i identitat de gènere
Testimoni d’una persona refugiada

Cristina García, representant d’ACATHI

DIMARTS 15 D’OCTUBRE

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

DIJOUS 3 D’OCTUBRE

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

Gemma Pinyol, directora de polítiques migratòries a Instrategies
i investigadora de la UPF

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

DILLUNS 7 D’OCTUBRE

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

Miguel Pajares, president de la CCAR i Susana Borràs Pentinat profesora
Agregada de Dret Internacional Públic i especialista en dret ambiental, URV

19:30  Refugiats ambientals: en primera persona Defensor/a de Drets Humans (per confirmar)

DIMARTS 8 D’OCTUBRE

18:00  Criminalització de les persones migrants i estratègies anti-rumors Lorenzo Gabrielli, investigador en polítiques migratòries a la UPF

19:30  El dret a una nacionalitat i les causes de la apatrídia
Testimoni d’una persona refugiada

Aleksandra Semeriak, membre associada de la European Network
on Statelessness i Tècnica de Suport a l’Habitatge de CEAR

DIJOUS 10 D’OCTUBRE

18:00  Violència al Triangle Nord d'Amèrica Central
i desplaçaments forçats. Testimoni d’una persona refugiada

Sergio Maydeu, analista i consultor especialista en Maras
i seguretat internacional

19:30  Menors no acompanyats Albert Parés, advocat social i president de Noves Vies

DILLUNS 14 D’OCTUBRE

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 Defensor/a de Drets Humans (per confirmar)

DIMECRES 16 D’OCTUBRE

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

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

DIJOUS 17 D’OCTUBRE

18:00  Salut mental i desplaçament forçat per confirmar

19:30  Inclusió de les persones refugiades i de la població migrada:
el cas de Reus

Equip d’acollida i inclusió de la CCAR-CEAR


