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Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

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.

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.
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CURS D’ASIL, IMMIGRACIÓ
I DRETS HUMANS
DILLUNS 13 DE GENER

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

18:00 L’Asil: prerrogativa de l’estat o dret humà?

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 Migracions i rescat marítim a la Unió Europea

Montserrat Raga, magistrada

DIMARTS 14 DE GENER
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

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

DIMECRES 15 DE GENER
18:00 Conflictes armats i desplaçament forçat

Pamela Urrutia Arestizábal, investigadora Escola de Pau - UAB

19:30 Ser defensora de Drets Humans en el context d'un conflicte armat
Testimoni d’una persona refugiada

Alicia Valencia Cuetia, defensora dels drets humans de les dones
i dels drets indígenes a Colòmbia

DIJOUS 16 DE GENER
18:00 Nous desafiaments en matèria de protecció internacional:
les migracions forçades per motius ambientals

Susana Borràs, professora agregada de Dret Internacional Públic
i especialista en dret ambiental a la URV

19:30 Refugiats ambientals: en primera persona

Milena Florez, defensora dels drets humans i el medi ambient a Colòmbia

DILLUNS 20 DE GENER

MÒDUL 2: IDENTIFICAR CASOS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL

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

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 21 DE GENER
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 El cas dels menors no acompanyats

Albert Parés, advocat social i president de Noves Vies

DIMECRES 22 DE GENER
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

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

DIJOUS 23 DE GENER

MÒDUL 3: L’ARRIBADA I L’ACOLLIDA

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

Yolanda Nieves, advocada CEAR

19:30 Cas pràctic: alguns casos de protecció internacional

Yolanda Nieves, advocada CEAR

DILLUNS 27 DE GENER
18:00 El sistema d’acollida i inclusió a l'Estat espanyol

Equip acollida de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

19:30 Taula rodona: El rol dels municipis en l'acollida de refugiats

per confirmar

DIMARTS 28 DE GENER
18:00 Salut mental i desplaçament forçat

Cecilia Gelpi, psicòloga especialista en immigració, població refugiada,
drets humans i violència de gènere

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

per confirmar

