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[10 A 13h.]

PLATAFORMA ZOOM (Les persones inscrites rebran l’enllaç de connexió el dia abans del seminari)

ANÀLISI, CONTEXT
I SITUACIÓ ACTUAL

SEMINARI
EN LÍNIA

Idiomes: Castellà i anglès (amb servei de traducció simultània)

DESPLAÇAMENT FORÇAT I TRÀNSIT 
MIGRATORI EN LES FRONTERES INTERNES 
I EXTERNES DE LA UNIÓ EUROPEA

Organitzen: Amb el suport de:

DIMARTS, 21 DE JULIOL

10:00    Presentació
■	David Llistar, director de Justícia Global i Coopera-

ció Internacional de l’Ajuntament de Barcelona
■	Manel Vila i Motlló, director general de  

Cooperació al Desenvolupament
■	David Bondia, president de l’Institut de Drets 

Humans de Catalunya
■	Miguel Pajares, president de la Comissió  

Catalana d’Ajuda al Refugiat

10:30    Context actual i evolució de les 
sol·licituds de protecció internacional en 
frontera en el cas de l’Estat espanyol
■	Claudia Assens, advocada de la Comisión  

Española de Ayuda al Refugiado - CEAR

11:00    Les polítiques de control de  
fronteres a Europa i l’accés al dret d’asil  
per a les persones desplaçades forçosament
■	Pendent de confirmació

11:30    Repensar la cura i la protecció dels 
nens, nenes i adolescents no acompanyats  
en moviment a Europa
■	Claire Connellan, Senior Programme Officer, 

Unaccompanied Migrant and Refugee Children 
LUMOS

12:00    Fronteres internes de la Unió Europea: 
el cas del tràfic d’essers humans amb finalitat 
d’explotació sexual.
■	Brian Oedayrajsingh Varma, Coordination  

Centre against Human Trafficking

12:30    Preguntes i debat amb el públic 
assistent.

DIMECRES, 22 DE JULIOL

10:00    Anàlisi de la situació actual a les 
fronteres europees: el cas de la frontera entre 
Hongria i Sèrbia
■	András Léderer,  The Hungarian Helsinki 

Committee

10:30    Anàlisi de les fronteres de la UE: 
detenció, militarització i externalització
■	Miguel Urban Crespo, militant d’Anticapitalistes i 

membre del Parlament Europeu

11:00    Anàlisi de la situació actual a les 
fronteres europees: el cas de la frontera entre 
Croàcia i Bòsnia i Hercegovina
■	Alba Díez,  Border Violence Monitoring Network

11:30    Reflexió al voltant de la situació 
concreta a les fronteres espanyoles:  la 
frontera sud espanyola
■	Laura Serrano, advocada de la Comisión Española 

de Ayuda al Refugiado - CEAR

12:00    Preguntes, conclusions de la jornada, 
identificació dels principals reptes a abordar i 
debat entre el públic assistent
■	Karlos Castilla, responsable de recerca de l’IDHC, 

especialitzat en Dret Internacional dels Drets 
Humans, Dret Constitucional i Migracions

■	Respresentat de la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat


