38è CURS
DE DRETS HUMANS

DEL 9 AL 26 DE MARÇ 2020
Dilluns, 9 de març

Conferència inaugural
Abast, reptes i oportunitats de la
perspectiva interseccional per lluitar
contra les desigualtat
FELIPE GONZÁLEZ MORALES, relator especial sobre els
drets humans de les persones migrants de Nacions Unides

Dimarts, 10 de març

Drets humans emergents.
Propostes de reconstrucció i redefinició
de drets amb perspectiva interseccional
DAVID BONDIA, president de l’IDHC i professor de Dret
Internacional Públic de la Universitat de Barcelona (UB)

Dimecres, 11 de març

La protecció internacional dels drets humans.
Sistema universal i sistemes regionals
(europeu, interamericà i sistema africà)
JAUME SAURA, professor de Dret Internacional de
la UB i adjunt general al Síndic de Greuges de Catalunya
KARLOS CASTILLA, investigador de l’IDHC i professor
de Dret Constitucional a la UB

Dijous, 12 de març

Taula rodona - Sistema de drets fonamentals.

El marc constitucional dona resposta
a les discriminacions interseccionals?

TANIA SORDO, jurista i consultora especialitzada
en gènere i drets humans
FINA RUBIO, antropòloga especialitzada en gènere.
Presidenta de la Fundació SURT
IGNACIO CAMPOY, professor de Filosofia del Dret de la
Universidad Carlos III de Madrid, especialitzat en igualtat
i no discriminació
ROCÍO MEDINA, professora de Filosofia del Dret de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), membre del
Grup de Recerca Antígona– Dret i Societat amb perspectiva
de gènere

INFORMACIÓ
PRÀCTICA
PROGRAMA I INSCRIPCIÓ

➔ www.idhc.org
• Preu general: 260€
• Preu reduït: 190€
Places limitades a 80 persones.

TALLERS VOLUNTARIS
• Observatori DESC | 12 de març a les 10h
• Fundación Secretariado Gitano  |
17 de març a les 10h
• ACATHI | 19 de març a les 10h
• Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament
de Barcelona | 24 de març a les 10h
• Sindic de Greuges de Catalunya |
26 de març a les 10h

Dilluns, 16 de març

Dilluns, 23 de març

Taula rodona - Educació. Educació inclusiva

Taula rodona - Participació política.

i educació en la diversitat

MARIA JESÚS LARIOS, professora de Dret Constitucional de la UB i
adjunta al Síndic de Greuges per la defensa dels drets de la infància
LUCAS PLATERO, sociòleg, docent, investigador i activista LGTBQI,
especialitzat en coeducació, sexualitat i interseccionalitat en les
polítiques públiques
ESTHER (Mayoko) ORTEGA, professora a Tufts-Skidmore Spain i
activista afro-feminista. Investigadora del grup Ciència, Tecnologia i
Gènere del CSIC, especialitzada en interseccionalitat
CAYETANO FERNÁDEZ, antropòleg, investigador del Centro para Estudios
Sociales de la Universidad de Coimbra i membre de Kale Amange

Dimarts, 17 de març

Noves formes de participació
i d’intervenció
ITZIAR RUIZ-GIMÉNEZ, professora de Relacions
Internacionals de la Universidad Autónoma de Madrid,
investigadora principal del Pla de Drets Humans de
l’ajuntament de Madrid
PATRICIA CARO, psicòloga, investigadora i consultora
en gènere i interseccionalitat
ANTOINETTE TORRES, pedagoga y psicòloga,
fundadora d’Afroféminas

Dimarts, 24 de març

Taula rodona - Treball. Aportacions

Conflictes armats. Perspectiva
interseccional en contextos de violència

interseccionals per la igualtat laboral
i la protecció dels drets laborals
XAVIER ORNO, membre de l`Observatori de drets de
Dincat - Federació d’entitats de la discapacitat intel·lectual
i del desenvolupament de Catalunya
CONSUELO CHACARTEGUI, professora de Dret del Treball de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i membre del grup de recerca
en Dret del Treball i Seguretat Social
PAOLA CONTRERAS, sociòloga, investigadora del GEDIME - Grup
d’Estudis d’Immigració i Minories Ètniques de la UAB

Dimecres, 18 de març

Seguretat vital. Propostes contra la pobresa,
la desigualtat i la discriminació
MARIA CAMPUZANO, jurista, portaveu de l’Aliança
contra la Pobresa Energètica
SARAH BABIKER, periodista, especialista en gènere
i comunicació social, activista per la Renda Bàsica Universal

MARIA VILLELLAS, investigadora de l’Escola de Cultura
de Pau de la UAB, especialitzada en gènere, pau i seguretat
JORDI CALVO, economista, professor i investigador
del Centre Delàs, expert en finançament militar, pau
i seguretat

Dimecres, 25 de març

Dret a la ciutat.
Espai de drets per tothom
MARIA RODÓ, investigadora del grup de Gènere i TIC
de la Universitat Oberta de Catalunya, especialitzada en
la conceptualització del Dret a la Ciutat des de la
perspectiva de gènere interseccional
GERARD COLL, sociòleg, professor de la Universitat
de Vic i director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris
de Gènere

Dijous, 19 de març
Dijous, 26 de març

Salut. Com fer front a les desigualtats
en l’àmbit sanitari?
ANNA GINÉ, infermera i antropòloga social i cultural, especialitzada en
antropologia mèdica, salut global pública i desenvolupament humà
CARME BORRELL, doctora en medicina, experta en salut pública
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i membre de la Xarxa
de Científiques Comunicadores

9 – 26 MARÇ 2020

Conferència de cloenda
Construint justícia social des
de la perspectiva interseccional
MARCIA TIBURI, filosofa, escriptora i activista brasilera

DILLUNS A DIJOUS, DE 18 A 21 H

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Sala 2 del Centre de formació) - c/ Mallorca 281. Barcelona
AJUDES A LA FORMACIÓ

• Una pràctica al Síndic de Greuges de Catalunya
• Tres visites d’estudi al Consell d’Europa i al Tribunal
Europeu de Drets Humans

CRÈDITS UNIVERSITARIS

• Universitat de Barcelona [Grau de Dret: 2 crèdits ECTS]
• Universitat Internacional de Catalunya [1 crèdit ECTS]
• Universitat Oberta de Catalunya [Grau de Criminologia
i de Dret: 2 crèdits ECTS]
• Universitat de Lleida [pendent de resolució]
• Universitat de Girona [pendent de resolució]
• Universidad Complutense de Madrid [pendent de resolució]

ACTIVITAT DE FORMACIÓ PERMANENT

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
(per a professorat)

Institut de Drets Humans de Catalunya
Avinguda Meridiana, 32, ent. 2a
(esc. B), 08018 Barcelona
T (+34) 93 119 03 72    
www.idhc.org      

@institut_IDHC      #CursDDHH
institut.drets.humans.catalunya
AMB EL FINANÇAMENT

AMB LA COL·LABORACIÓ

