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34 Curs de

ABRIL

Drets Humans

2016

UNA LLUITA ACTIVA PER
LA IGUALTAT DE DRETS
ENTRE HOMES I DONES
11D

illuns

Conferència inaugural: La discriminació
de la dona en el dret i en la pràctica
[18:00] M. EUGENIA RODRÍGUEZ PALOP, professora de
Drets Humans, Filosofia del Dret i Filosofia Política a la
Universidad Carlos III i investigadora de l’Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas i de l’Instituto
Universitario de Estudios de Género

14D

ijous

Dones i política: participació i representació
[18:00] MONTSERRAT CERVERA RODON,
representant d’Alerta Feminista-Ca la Dona
[19:30] CAROLINA LASÉN DIAZ, cap de la Unitat
d’Igualtat de Gènere del Consell d’Europa

20D

imecres

Taula rodona – Sexualismes reproductius:
drets sexuals i reproductius de les dones
[18:00] MONTSERRAT PINEDA LORENZO, coordinadora
d’incidència política a Creación Positiva
MARISA FERNÁNDEZ, advocada i col·laboradora de la
campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït
SAMARA DE LAS HERAS, membre del Grup de Recerca
Antígona, Drets i Societat amb Perspectiva de Gènere

26D

imarts

Qui crea opinió? Els estereotips en els
mitjans de comunicació
[18:00] SONIA HERRERA, representant de l’Observatori
ORIGEN i MIREIA DURAN, responsable de comunicació
de l’Observatori iQ. Dones, homes i la vida quotidiana
[19:30] JOANA G. GRENZNER, periodista especialitzada
en gènere i comunicació d’organitzacions

HORARI: de 18:00 a 21:00 h.
LLOC:

Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, C/ Mallorca, 281. Barcelona

TALLERS VOLUNTARIS
■ 13 d’abril, 10h: Institut Català de les Dones
■ 15 d’abril, 10h: Espai d’intercanvi d’experiències a la Fede.cat
■ 19 d’abril, 10h: SOS Racisme
■ 21 d’abril, 10h: Síndic de Greuges de Catalunya
■ 26 d’abril, 10h: Oficina per la No Discriminació
■ 28 d’abril, 10h: Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
RECONEIXEMENTS. Crèdits universitaris
■ UB: 2 crèdits ECTS (Grau de Dret)
■ UOC: 1 crèdit ECTS (Segon cicle de Ciències Polítiques |
2 crèdits ECTS (Grau de Criminologia i Grau de Dret) |
1 crèdit (Llicenciatura de Dret)
■ UAB - Escola d’Enginyeria: 4 crèdits
■ UCM: 3 crèdits ECTS | 3,5 crèdits de lliure elecció
Reconeixement com activitat de formació permanent pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
(només per professorat)

12D

13D

imarts

imecres

Drets humans emergents: les lluites
reivindicatives en matèria de drets
humans

Quins mecanismes de protecció
dels drets humans tenim a l’abast
per denunciar la seva vulneració?

[18:00] DAVID BONDIA, professor de Dret
Internacional Públic de la Universitat de Barcelona
i director de l’IDHC

[18:00] JAUME SAURA I ESTAPÀ, adjunt
general al Síndic de Greuges de Catalunya i
membre de l’IDHC

18D

19D

illuns

Col·lectius vulnerabilitzats
i apoderament de les dones
[18:00] SILVINA RIBOTTA, professora de Filosofia del
Dret de la Universidad Carlos III i investigadora de l’Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casa
[19:30] CLARA MURGUIALDAY MARTÍNEZ, economista
feminista i consultora en gènere i desenvolupament

21D

ijous

Taula rodona – Per què l’educació en la igualtat no
ha funcionat per aconseguir una igualtat de gènere?
[18:00] MERCÈ OTERO VIDAL, professora, assessora en
coeducació i activista feminista
MARIA HERNÀNDEZ HUGUET, presidenta del Consell de la
Joventut de Barcelona i activista pels drets LGBTI
DOLORS TORNÉ, representant del Sindicat d’Ensenyament USTEC-STES
JOSETXU RIVIERE ARANDA, especialista en igualtat i masculinitats a
la consultoria Berdintasun Proiektuak i a l’Instituto Vasco de la Mujer

27D

imecres

Taula rodona – Abordem el problema
del tràfic de persones i proposem altres
mirades sobre la prostitució
[18:00] ROSA CENDÓN, directora de sensibilització i
incidència a SICAR.cat
MONTSE NEIRA, activista contra les injustícies socials, prostituta,
investigadora social i escriptora
ERIKA TREJO, responsable de cultura de l’Assemblea d’Activistes
Pro-Drets sobre el Treball Sexual de Catalunya

PRÀCTIQUES
■ 1 pràctica de 6 mesos al Síndic de Greuges de
Catalunya, preferiblement per a llicenciats en Dret o
Ciències Polítiques, a Barcelona
■ 3 estades d’estudi al Consell d’Europa i al Tribunal
Europeu de Drets Humans, a Estrasburg
DIPLOMA I CERTIFICAT
Es requereix l’assistència mínima de 10 dies per a
obtenir el diploma. Es portarà un control d’assistència
durant cada sessió.
Per obtenir el certificat d’aprofitament s’ha de presentar
un treball d’investigació sobre algun dels temes abordats al curs un mes després de la cloenda.
INSCRIPCIÓ [Fins el 5 d’abril o quan s’hagin cobert les
places (80)]
■ General: 260 euros
■ Reduïda: 190 euros per estudiants · persones jubilades
· persones a l’atur · membres de famílies nombroses,
monoparental o monomaternal · socis i sòcies de l’IDHC

Formulari on-line: www.idhc.org

imarts

Taula rodona – Autodeterminació
personal i diversitat sexual: gèneres,
identitats i orientacions sexuals com a
constructes socials
[18:00] MIQUEL MISSÉ, sociòleg i activista trans
JOSÉ A. M. VELA, sociòleg i educador. Expert en estudis de gènere de la teoria feminista i masculinitats

25

Dilluns
La discriminació de la dona
en l’àmbit laboral
[18:00] BEGOÑA CUETO, professora d’Economia
Aplicada de la Universidad de Oviedo
[19:30] CLARA CAMPS, professora al
Departament de Sociologia i Anàlisi de les
Organitzacions de la Universitat de Barcelona

28

Dijous
Conferència de cloenda:
Les recomanacions de la CEDAW
a l’Estat espanyol
[18:00] BÁRBARA TARDON RECIO, portaveu
de la Plataforma CEDAW Sombra-España

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA
Avinguda Meridiana, 32, ent. 2º (esc. B),
08018 Barcelona
T (+34) 93 119 03 72 www.idhc.org

twitter.com/institut_IDHC

#CursDDHH 2016

www.facebook.com/institut.drets.humans.catalunya
FINANCIA

COL·LABORA

