Activitats amb reconeixement de crèdits: Programa Acollida
Curs de Drets Humans, Migracions i Asil
1r semestre curs 2019-2020

Descripció del curs
El curs consta d’un conjunt de tallers participatius combinats amb continguts teòrics que ofereixen una
aproximació a la temàtica de la protecció internacional i les migracions des d’una perspectiva de
drets humans. De la mà d’entitats especialitzades i persones expertes, el curs promou el coneixement
de les causes estructurals dels desplaçaments forçats així com l’avaluació crítica de les polítiques
migratòries actuals i la construcció de possibles alternatives que tinguin com a prioritat la protecció dels
drets humans. A més, facilita eines d’acció en clau de participació ciutadana a desplegar mitjançant una
proposta d’aplicació pràctica i de reversió a la comunitat.
El curs es concep com un espai de de reflexió sobre les principals qüestions entorn als drets de les
persones migrants i refugiades que busca contribuir a la millora de les pràctiques universitàries davant la
situació de vulneració de drets de les persones en cerca de refugi.

Objectius


Sensibilitzar entorn a les causes dels desplaçaments forçosos i les vulneracions de drets
humans associades als fenòmens migratoris globals.



Promoure l’anàlisi i la reflexió crítica sobre les polítiques migratòries actuals, el
procediment d'asil i el model d'acollida de l'Estat espanyol i Europa.



Plantejar possibles solucions a aquesta problemàtica i donar a conèixer la tasca d'entitats i
iniciatives d'àmbit local en favor dels drets de les persones refugiades i migrants.



Facilitar eines d’acció individual i col·lectiva amb capacitat d'incidència social i política per a
transformar aquestes situacions d'injustícia global.

A qui s’adreça
Alumnat de la UAB, UB, UPF i UPC de qualsevol titulació de grau o màster amb interès en qüestions
relacionades amb la temàtica.

Avaluació
Aquesta activitat es pot convalidar per crèdits acadèmics a les 4 universitats participants. Per tal de
poder optar al reconeixement acadèmic caldrà acomplir els següents requisits:
-

Assistència al 100% de les sessions teòriques (o fins a un 80%, degudament justificat)
Dissenyar i presentar una proposta d’activitat de sensibilització dirigida a la comunitat
universitària.
Fer entrega dels qüestionaris de valoració entregats al final del curs.
Fer entrega d’una memòria final. Aquest document, de format lliure i extensió mínima de 1500
paraules, consistirà en una reflexió final que girarà entorn als temes treballats durant les diferents
sessions.
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Dades d’interès











Data d’inici: 18 de novembre de 2019
Data de finalització: 9 de desembre de 2019
Dies de la setmana i franja horària: dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00h
Data límit de lliurament memòria final: 18 de desembre de 2019
Els certificats d’assistència i de reconeixement de crèdits es lliuraran a partir del 20 de
Gener de 2020
Lloc: La Fede (c/Tàpies, 1. 08001 Barcelona)
Preu: 40 euros (excepte col·lectius FAS)
Nombre de places: 35
A tenir en compte: Els treballs i projectes s'hauran d’enviar per correu electrònic a la següent
adreça de contacte: julia.pirez@uab.cat, dins les dates establertes.

Programa

Dilluns 18 de novembre de 2019, de 16:00 a 19:00 hores
Introducció als conceptes bàsics sobre desplaçaments forçosos
Presentació del curs. Conceptes bàsics sobre protecció internacional i dret d’asil. Situació dels
desplaçaments forçosos a Europa i l’estat espanyol. Límits en les definicions i debat reflexiu: persones
refugiades vs migrants econòmiques.



Júlia Pírez. Tècnica del programa d’Acollida de persones en cerca de refugi de la UAB –
Fundació Autònoma Solidària

Dimecres 20 de novembre de 2019, de 16:00 a 19:00 hores

L’Europa fortalesa: polítiques de la por i securitització a la UE
Com Europa està abordant els fluxos migratoris mitjançant la construcció de murs, el tancament de
fronteres, l'augment de la vigilància i suspensió de la lliure circulació.



Ainhoa Ruiz. Investigadora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau en línies de recerca sobre
militarisme, militarització de les fronteres, securitizació i comerç d'armes.

Dilluns 25 de novembre de 2019, de 16:00 a 19:00 hores
Vulneracions de drets a la Frontera Sud espanyola
Les principals vulneracions de drets humans que es produeixen tant durant el viatge com en el moment
de l’arribada, i un cop les persones entren a territori espanyol. Polítiques migratòries i la necessitat d’un
canvi de paradigma respectuós amb els drets de les persones que migren i que arriben a Espanya.



Ponent a confirmar.
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Dimecres 27 de novembre de 2019, de 16:00 a 19:00 hores
Procediment d'asil i model d'acollida a Catalunya i l'estat espanyol.
L’acollida de persones sol·licitants de protecció internacional. Les fases del programa estatal de suport
social a sol·licitants d’asil. Els reptes i les dificultats d’una inclusió plena.



Ponent a confirmar. Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Dilluns 2 de desembre de 2019, de 16:00 a 19:00 hores

Refugi per qüestions de gènere, identitat de gènere o orientació sexual
Les dones i les persones no normativitzades –aquelles que la seva identitat no s’ajusta al sistema
patriarcal- pateixen discriminació i persecució, vulneracions dels seus drets fonamentals per les quals es
veuen forçades a emprendre un procés migratori. El dret d’asil front a la violació dels drets de les dones i
altres qüestions de gènere. La invisibilitat d’aquestes persones als països de trànsit i acollida.



Ponent a confirmar

Dimecres 4 de desembre de 2019, de 16:00 a 19:00 hores
Drets dels infants i l’exercici dels seus drets: el cas dels menors no acompanyats.
La situació dels menors migrants no acompanyats i la seva doble desprotecció: en primer lloc per ser
persones immigrades en situació administrativa irregular i, en segon lloc, pel fet de ser menors d’edat.
Com són tractats per l’administració quan arriben? Quines problemàtiques viuen? Estan vulnerant les
administracions els drets humans d’aquests joves? Com cal afavorir la seva integració social?



Albert Parés. President de l’associació Noves Vies i advocat social. Formador de dret dels
menors immigrants no acompanyats.

Dilluns 9 de desembre 2019, de 16:00 a 19:00
I jo, què puc fer? Presentació de les propostes d’acció, valoració i tancament del curs.
A l’última sessió del curs, es presentaran les propostes d’accions de sensibilització elaborades per part
de les participants del curs, i es realitzarà una activitat de tancament per recollir els conceptes treballats
als diferents tallers.



Equip tècnic del Programa Acollida de la Fundació Autònoma Solidària
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