
AMAIA OTAZO, ambientòloga, especialitzada en educació 
ambiental. Coordinadora de l'àrea de consum i hàbits Sostenibles 
de Kutxa Ekoguneal.

Dimecres, 11 de maig. 18:00h  Sessió virtual

Polítiques públiques i litigi estratègic per
la governança climàtica: reptes, transicions
i transformacions

LORENA RUIZ HUERTA, advocada de Greenpeace España. Lidera la 
demanda contra el govern d’Espanya per inacció climàtica.

SOFÍA SIMOU, professora de Dret Administratiu de la Universidad 
Autónoma de Madrid, especialitzada en urbanisme  i medi ambient.

Dijous, 12 de maig. 18:00h  Sessió de cloenda presencial
UB. Facultat de Geografia i Història

Mirem cap al futur: el reconeixement del
dret humà a viure en un medi ambient segur,
net, saludable i sostenible

VANDANA SHIVA, física, pensadora ecofeminista i activista 
ecologista per un model agroalimentari sostenible (intervenció virtual).

AGI VERES, directora del Programa de les Nacions Unides pel 
Desenvolupament a Ginebra.

Dimecres, 4 de maig. 18:00h  Taula rodona virtual

Moviments migratoris i justícia ambiental,
des d’una perspectiva interseccional

ÁNGELA CRISTINA CUENCA SEMPERTEGUI, defensora de drets 
humans, és integrant i fundadora del Colectivo Casa (Colectivo de 
Coordinación de Acciones Socio-Ambientales).

BEATRIZ FELIPE PÉREZ, jurista i ambientóloga, especializada en 
migracions climàtiques.

ESTRELLA GALÁN PÉREZ, directora general de la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (CEAR).

TARCILA RIVERA ZEA, activista Quechua. Fundadora del CHIRAPAQ.

Dijous, 5 de maig. 18:00h  Taula rodona presencial
UB. Facultat de Geografia i Història

Seguretat climàtica:
emergència climàtica i conflictivitat

LUCIA ERRANDONEA, politòloga, especialitzada en participació 
ciutadana i comunitats.

NINA LAKHANI, periodista, especialitzada en justícia ambiental. 
Corresponsal a Centreamèrica i Mèxic de The Guardian, BBC,
Al Jazeera, Global Post, Daily Beast, Sunday Times i The The 
Telegraph. Autora del llibre ¿Quién mató a Berta Cáceres?

PERE ORTEGA, investigador i analista en pau, no violència, 
desarmament i conflictes.

Mòdul 3. Impactes sobre els drets
humans i propostes per l’acció

Dilluns, 9 de maig. 18:00h  Sessió virtual

Dret al medi ambient, a la salut i a un nivell de vida 
adequat: la gestió dels recursos naturals davant 
l'emergència climàtica

PEDRO ARROJO AGUDO, relator especial de Nacions Unides sobre 
els drets humans a l'aigua potable i al sanejament.

CRISTINA TIRADO, ambientòloga especialitzada en crisi climàtica, 
salut i alimentació. Membre del Grup Interdisciplinari d'Experts sobre 
el Canvi Climàtic – IPCC.

Dimarts, 10 de maig. 18:00h  Taula rodona presencial | UB. 
Facultat de Geografia i Història

Educació per a l’acció climàtica:
una eina al servei de l’acció climàtica

BEGO GUZMÁN SÁNCHEZ, responsable de cultura per la 
transformació social al UNESCO Etxea.

CHARO MORÁN, biòloga, especialitzada en educació ecològica. 
Membre de la cooperativa Garúa i Ecologistas en Acción.

Dimecres, 27 d’abril. 18:00h  Sessió virtual

La protecció del dret al medi ambient en els
sistemes internacionals de drets humans:
universal, europeu, interamericà i africà

JAUME SAURA, professor de Dret Internacional Públic de la Universitat de 
Barcelona i adjunt general al Síndic de Greuges de Catalunya.

GISELA DE LEÓN, directora jurídica del Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional (CEJIL). Especialista en litigi en el Sistema 
Interamericà de Drets Humans.

Dijous, 28 d’abril. 18:00h  Taula rodona presencial
UB. Facultat de Geografia i Història

Dret al medi ambient vs. justícia climàtica:
contingut, abast i límits

MAR CAMPINS i ERITJÀ, professora de Dret Internacional Públic de la 
UB, titular de la Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE.

STEPHANIE VICTORIA ASCENCIO SERRATO, jurista especialitzada en 
Dret Ambiental, investigadora del grup Territori, Ciutadania i 
Sostenibilitat-TCS de la Universitat Rovira i Virgili i membre del Centre 
d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona – CEDAT.

GISELA TORRENTS MONEGAL, ambientòloga especialitzada en 
emergència climàtica i desenvolupament internacional, membre de 
l’Observatori DESC i de la Xarxa per l’Acció Climàtica.

Mòdul 2. Interaccions entre l’emergència 
climàtica i altres reptes pels drets humans

Dilluns, 2 de maig. 18:00h  Taula rodona virtual

El poder de la diversitat per la justícia climàtica:
un futur just i sostenible per tothom

PAULA ELLINGER, gerent del programa d’acció climàtica de la 
Fundación Avina.

MIRIAM LANG, sociòloga, experta en justícia climàtica des de 
l’enfocament feminista. Professora de l’àrea d’ambient i sostenibilitat de la 
Universidad Andina Simón Bolívar.

ZULMA LARIN, coordinadora de la Red de Ambientalistas Comunitarios 
de El Salvador.

MARÍA JOSÉ GUERRA, professora d'Ètica i Filosofia Política de la 
Universidad de la Laguna i directora del Centro de Estudios Ecosociales 
(CEES).

Dimarts, 3 de maig. 18:00h  Sessió presencial| UB. Facultat de 
Geografia i Història

Impactes del desenvolupament tecnològic en el
medi ambient: propostes davant una crisi global

JOANA MOLL, artista i investigadora especialitzada en l'impacte
de la tecnologia en el canvi climàtic i la biodiversitat.

ELISABET ROSELLÓ, fundadora de Postfuturear i membre del Centre for 
postnormal Policy and Futures Studies.

Mòdul 1. Dret humà al medi ambient.
Introducció a la protecció internacional
dels drets humans

Dilluns, 25 d’abril. 18:30h  Sessió inaugural presencial|CCCB

Drets humans i justícia climàtica 

GRETCHEN C. DAILY, professora de Ciències Ambientals de la 
Universitat de Standford.

ASUNCIÓN RUIZ, ambientalista, directora de SEO BirdLife.

Dimarts, 26 d’abril. 18:00h  Sessió presencial | UB. Facultat de 
Geografia i Història

Drets humans davant la crisi climàtica:
vinculació i afectacions

DAVID BONDIA, Síndic de Greuges de Barcelona. Professor de Dret 
Internacional Públic de la Universitat de Barcelona.

ANTONIETTA ELIA, professora de Dret Internacional Públic
de la Universidade de Santiago de Compostela, especialitzada
en medi ambient.

Col·laboració:

Finançament:Organitza:

Tallers pràctics

Greenpeace Internacional | Fridays for Future | Amigos de la Tierra 
PNUD | ODG – Observatori del Deute en la Globalització.

Complements formatius

Visites d’estudi al Consell d’Europa i al Tribunal Europeu de Drets 
Humans | Pràctica al Síndic de Greuges de Catalunya.

Crèdits universitaris 

Universitat de Barcelona | Universitat Oberta de Catalunya 
Universitat Internacional de Catalunya Universitat de Lleida 
Universitat de Girona | Universidad Complutense de Madrid.

Activitat de formació permanent del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya.

Curs complet o mòduls individuals
Format híbrid
Inscripció: curs-drets-humans.idhc.org

40è curs de
Drets Humans

25 abril — 12 maig

2 0 2 2

propostes des de
i per als drets humans

Justícia
climàtica


