3ª EDICIÓ del curs:

ASIL, IMMIGRACIÓ I DRETS HUMANS
DEL 4 AL 19 DE NOVEMBRE DEL 2013

La principal causa dels desplaçaments forçosos al món és la vulneració dels drets humans. La protecció internacional, l’asil, sovint esdevé
l’única opció per a milions de persones que es veuen abocades a fugir de
casa seva.
La línia entre migració i refugi és molt tènue.
A través d’aquest curs volem oferir les eines
necessàries per entendre en profunditat en
què consisteix la protecció internacional,
especialment en el marc de la Unió
Europea i de l’Estat espanyol, i quins
són els principals aspectes en l’acollida
i l’acompanyament psicosocial a les
persones immigrades, sol·licitants de
protecció internacional i refugiades.

3
Adreçat a:

55 Agents de la cooperació Personal tècnic i
polític de les administracions públiques
55 Treballadors/es i educadors/es socials
55 Personal d’entitats de cooperació, asil,
immigració o drets humans
55 Ciutadania compromesa i preocupada
pel respecte i garantia dels drets humans

3ª EDICIÓ del curs:

ASIL, IMMIGRACIÓ
I DRETS HUMANS
DEL 4 AL 19 DE NOVEMBRE DEL 2013

7 de novembre de 18h a 21h:

La manca de drets dels menors no acompanyats a Catalunya. Albert Parés, advocat
social i president de l’Associació Noves Vies.

Les víctimes de la trata troben “refugi”
al nostre país?. Rosa Mª Cendón, coordinadora de sensibilització i incidència - SICAR cat.

CONTINGUTS I PROFESSORAT
MÒDUL 1: Marcs

jurídics del sistema
de drets humans, de l’asil i la
immigració
4 de novembre de 18h a 21h

Inauguració del curs
De què parlem quan parlem de drets humans? David Bondia, prof. titular de dret internacional públic a la UB i Director de l’IDHC.

La protecció internacional i l’ACNUR:
marc internacional i regional. Eva Menén-

El polissonatge, una realitat invisibilitzada. Javier Galparsoro, advocat especialitzat en
protecció internacional i polissonatge i president de CEAR-Euskadi.

MÒDUL 2: Detectar

necessitats de
protecció internacional

11 de novembre de 18h a 21h

Algunes claus per detectar casos de violacions de drets humans. Anna Figueras,
coordinadora servei jurídic de la CCAR.

El Sàhara Occidental, una qüestió
encara no resolta. Gisela Cardús, advocada
de la CCAR.

dez Sebastián, oficial de Protecció de la Delegació de l’ACNUR a l’Espanya.

Testimoni d’una persona sol·licitant d’apatrídia
sahrauí resident a Barcelona.

5 de novembre de 18h a 21h

12 de novembre de 18h 21h

Cap a on va la Política Comuna Europea
d’Asil? La segona fase de la seva implantació i interpretacions jurisprudencials recents. Silvia Morgades, prof. del Departament

Síria i l’anomenada “responsabilitat de
protegir”. Pere Vilanova, Catedràtic de Ciència

de Dret de la UPF.

La construcció d’una política migratòria europea comuna: evolució, elements
principals i perspectives. David Moya, prof.
de Dret constitucional a la UB.
6 de novembre de 18h a 21h:

La política espanyola d’estrangeria.

Política i de l’Administració de la UB.
Testimoni d’una persona refugiada de Síria
resident a Barcelona.

Centre Amèrica i les pandilles. Juan Pablo
Soriano, professor-investigador de Dret Públic i
de Ciències Historico-jurídiques de la UAB.
Testimoni d’una persona refugiada per aquest
motiu resident a Barcelona.

Miguel Pajares President de la CCAR i Investigador del Grup de Recerca sobre Exclusió i
Control Social de la UB.

13 de novembre de 18h a 21h

La política espanyola de protecció
internacional. José Luis Nvumba, advocat

del Grup de Recerca Antígona de la UAB.

d’ACSAR.

Persecucions per gènere: la mutilació
genital femenina. Lorena Garrido, membre
Testimoni d’una dona refugiada resident
a Barcelona.

Les persecucions del col·lectiu LGBTI a
Rússia. Anna Klevtsova, especialista en matèria de drets humans i protecció internacional.
Testimoni d’una persona refugiada resident
a Barcelona.

MÒDUL 3: L’arribada

Catalunya

i l’acollida a

14 de novembre de 18h a 21h

Acollida d’immigrants i de persones perseguides: com ho fa Catalunya?;
Xavier Alonso, Direcció General per a la Immigració, Generalitat de Catalunya.

Quin paper juguen els municipis?
Olga Jiménez, Drets Civils de l’Ajuntament de
Sabadell i representant de la FMC a la Taula de
Ciutadania i Immigració.

Bones pràctiques en el camp de l’atenció a persones estrangeres en situació de vulnerabilitat.
18 de novembre de 18h a 21h

Recursos i intervenció social i sociolaboral al territori espanyol per a persones
refugiades. Lourdes Roman, coordinadora de

55 Es lliurarà Certificat d’assistència
55 Possibilitat de realitzar pràctiques a l’entitat
55 Assistència mínima al 80% de les sessions
informació i contacte:
Dates: 4 al 19 de novembre. 10 sessions.
Horari: de 18h a 21h
Lloc: Sala d’actes de la Confederació
Catalana d’ONGs per la Pau, els Drets
Humans i el Desenvolupament
C/ Tàpies 1-3, Barcelona
Inscripcions:
cursos_ccar@cear.es (adjuntar CV)
Ordre d’inscripció: la inscripció al curs es
farà per ordre de matriculació.
Places limitades.
Preu: 75 euros.
60 euros per a estudiants i persones
aturades
Organitza: www.ccar.cat

l’àrea d’intervenció sociolaboral de la CCAR.

L’Aprenentatge servei: un projecte educatiu amb utilitat social. Laura Rubio, prof.
del Departament de Teoria i Història de l’Educació de la UB.
19 de novembre de 18h a 21h

Atenció mèdica-psico-social per a persones víctimes de tortura en risc d’exclusió
social (Projecte Integra). Patricia Jirón,
psicòloga i responsable Clínica; i de Bernat
Aviñoa, treballador social del Centre EXIL.

Diaris il·lustrats de persones refugiades :
grups d’art-teràpia amb persones refugiades. Blanca Haddad, art-terapeuta.
Cloenda i lliurament de diplomes.

OFICINA CENTRAL
C/ Junta del comerç 26, baixos
08001 Barcelona
Tel: 933 012 539 Fax: 933 170 343
OFICINA SABADELL
Av. Barberà, 175 1º planta
08203-Sabadell
Tel: 937 272 975

Amb el suport de:

