
Activitat reconeguda amb 2 crèdits de lliure  
elecció als estudiants de la Llicenciatura  
de Dret de la Universitat de Barcelona

OrganitzaCol·labora

Drets humans,  
una visió pràctica:
el cas Colòmbia

Contacte 
Drets humans, una visió pràctica: el cas Colòmbia

+ Info 
Drets humans, una visió pràctica: el cas Colòmbia

Coordinació · Cristina Roy Pérez
Directora de la Comissió de Cultura
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Nombre de places limitat: 40 persones.
L’assistència és gratuïta.

Les sessions es realitzaran els dies indicats, 
de 16 a 19 hores al Seminari núm.1 de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Es lliurarà un certificat d’assistència als  
participants de totes les sessions del Seminari.

És necessària la inscripció prèvia  
(via e-mail o telèfon del departament)  
a l’atenció de Rafael Merino.

Universitat de Barcelona
Facultat de Dret

Av. Diagonal 684
08034 Barcelona
Tel. 934.029.055
dep-merca@ub.edu

Horari d’atenció:
de dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h.
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Destinataris

Temàtica

Presentació Programa del seminari

La defensa i recerca de l’aplicació del dret internacional  
humanitari com a compromís de les organitzacions interna-
cionals, per a la resolució del conflicte colombià i les activitats 
del voluntaritat d’International Action for Peace (IAP)

1a sessió · Divendres 11 de març de 2011

Introducció al Dret  
Internacional Humanitari
· Jaume Saura Estapa.  
Professor titular de Dret i Economia Internacionals.  
Universitat de Barcelona. President de l’Institut de Drets  
Humans de Catalunya (IDHC)

· Xavi Cutillas. 
President de l’Associació Catalana per la Pau (ACP).

2a sessió · Divendres 18 de març de 2011

Les violacions dels  
Drets Humans a Colòmbia
· Oneida Giraldo 
Advocada Defensora de Drets humans a Colòmbia.

El cas del municipi de La Macarena, en una regió del sud-
orient colombià en situació d’alt nivell de conflictivitat.  
Actualment coneguda pel cas de la fossa comuna més gran 
de Sud-amèrica.

3a sessió · Divendres 25 de març de 2011

El departament del Meta  
en el context de guerra
· Edinson Cuéllar  
Advocat Defensor de Drets humans a Colòmbia.
Col·lectiu sociojurídic Orlando fals Borda

5a sessió · Divendres 8 d’abril de 2011

Desplaçament i asil  
com a conseqüencia  
del conflicte social i armat
· Carlos Boggio 
Ex funcionari de l’Alt comissionat de les nacions Unides 
per als refugiats  (ACNUR)

Anàlisi política sobre el paper de les multinacionals i la seva 
relació amb els interessos de l’economia nacional, en el con-
text del conflicte a Colòmbia.

4a sessió · Divendres 1 d’abril de 2011

El dret a la terra i el territori 
· David Bondia. 
Professor titular de Dret i Economia Internacionals. 
Universitat de Barcelona. Director de l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya. 

· Patricia Sánchez. 
Sociòloga i Geògrafa. Investigadora i membre 
activa de la Federació Nacional Sindical Unitària 
Agropecuària (FENSUAGRO).

S’ha dissenyat 5 sessions de 3 hores cada una,  
amb la següent estructura expositiva:

a) Una primera part en la que intervindrà un expert 
en la matèria per analitzar des d’un punt de vista  
acadèmic el tema sobre el qual versi la sessió.

b) Una segona part de caràcter testimonial destinat  
a posar de manifest les potencialitats, límits  
i mancances que dóna el sistema internacional  
de protecció dels drets humans.

Metodologia

· Estudiants de la Universitat de Barcelona.
· Membres d’organitzacions de defensa dels DDHH.

a) Drets Humans:marc regulador internacional.

b) Jurisdicció: jurisdicció competent i eficàcia de 
les resolucions judicials.

c) Enjudiciament dels actes de violació dels 
Drets Humans: mancances que planteja l’actual 
sistema d’accés a la justícia.

d) El conflicte terra-territori: fruit dels nombro-
sos conflictes que l’ús i ocupació del territori ge-
nera s’analitzarà la relació existent amb els Drets 
Humans.

La 2a Edició del Seminari “Drets Humans, una vi-
sió pràctica: el cas Colòmbia” planteja dissenyar 
un espai de coneixement del marc internacional 
de protecció dels Drets Humans. Per això, lluny de 
reproduir el contingut que del tema puguin oferir 
assignatures ja presents a l’actual Pla d’Estudis, 
es suggereix el recurs a l’estudi d’un cas concret 
com és la situació dels Drets Humans a la Repúbli-
ca de Colòmbia.

Breu esbós del conflicte social i armat a Colòmbia i la situa-
ció de les organitzacions socials sobre el tema de la violació 
de drets humans.

Règim de protecció internacional de desplaçats i asilats, 
amb particular atenció al cas de Colòmbia.


