El dret a la mobilitat humana. Acompanyament integral a
persones refugiades i migrades
2021-2022
Durada: del 8 de novembre al 10 de desembre de 2021.
Modalitat: Semi presencial. No hi ha horari excepte per la sessió introductòria presencial i
per la taula rodona.
El curs consisteix en:
- Sessió intròductòria presencial (assistència obligatòria): dia 8 de novembre, de 18h a
20h, a la Sala de Graus de la Facultat de Dret
- Píndoles: Visualitzar, quan i on vulgueu, les píndoles formatives d’uns 15 i 20 minuts
de durada. Del 8 de novembre al 25 de novembre de 2021.
- Taula rodona (CANVI!!): Assistència obligatòria a la taula rodona en directe
Dia: 25 de novembre de 2021 de 16h a 18h.
Lloc: En línia (finalment NO es farà en modalitat presencial)
- Tasques: Entrega d’una o diverses tasques (segons correspongui) de les que us
n'informarem a l’inici del curs. Data límit d’entrega: 10 de desembre.
- Avaluació: Respondre l’avaluació final del curs per valorar-ne els aspectes positius,
els millorables o si ha acomplert les vostres expectatives. Data límit: 20 de
desembre
Recordeu: Per tal que us puguem validar el curs, heu de visualitzar totes les píndoles, connectarvos el dia de la taula rodona, fer les tasques que us encomanem i respondre l’avaluació final del
curs.

Descripció del curs: T’has preguntat mai perquè hi ha milions de persones que es veuen
abocades a fugir de casa? Ningú no vol ser refugiat! Aquest curs vol servir com a preparació
de coneixements bàsics per l’acompanyament jurídic, psico-social i comunitari en processos
de desplaçament forçat (persones refugiades/migrants). Partint del dret a la mobilitat
humana, s’aborden els principals aspectes (causes, tipologia, condicions, rutes, aspectes
geopolítics) dels moviments humans de caràcter forçat (per violències econòmiques,
polítiques i socials). Seguidament, i amb la participació de persones expertes que hi
treballen de forma quotidiana, es treballen eines necessàries per l’acompanyament, en les
seves diferents vessants. Finalment, el darrer bloc es dedica al disseny de litigis estratègics
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en la matèria, amb els quals poder provocar canvis normatius i de polítiques públiques, tant
en el pla estatal, europeu i internacional.
A més us servirà com a preparació de totes aquelles persones que vulgueu realitzar activitats
de voluntariat o professional amb persones migrades i refugiades.
Coordinació del curs: Marco Aparicio Wilhelmi

Introducció: conceptes clau
Píndola

Títol

Ponent

0

Sessió d’introducció presencial
(assistència obligatòria)

Marco Aparicio Wilhelmi, professor
del Departament de Dret Públic de la
UdG

1

Un cop d’ull a la UCS i al voluntariat
UdG

Sílvia Lloveras, Cap de la Unitat de
Compromís Social de la UdG i Gemma
Ros, responsable de Cooperació i
Voluntariat de la Unitat de
Compromís Social de la UdG

2

La terminologia importa

Laia Costa Gay, activista jurídica i
col·laboradora de l'entitat FICAT

3

Més enllà de la interculturalitat

Carolina Astudillo Beals, directora de
l'àmbit Diversitats de QSL Serveis
Culturals

4

Les formes de racismes

Mostafà Shaimi, professor associat del
Departament de Dret Públic de la
UdG

Moviment migratori i respostes
institucionals
Píndola
5

Títol

Ponent

Contextos d’origen, trànsit i arribada
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Inés Marco, WISH

6

Intervenció psicosocial en el procés
d'acollida

Virgínia Sola, tècnica sociolaboral

Normativa bàsica
Píndola

Títol

Ponent

7

Dret internacional dels drets humans,
convenció de Ginebra i normativa UE

Marco Aparicio Wilhelmi, professor
del Departament de Dret Públic de la
UdG

8

Normativa espanyola de la mobilitat
humana

Laia Costa Gay, activista jurídica i
col·laboradora de l'entitat FICAT

Fronteres (externes i internes)
Píndola

Títol

Ponent

9

Les condicions dels camps de persones
refugiades

Inés Marco, WISH

10

Situació de les persones en mobilitat a
la Frontera Sud espanyola. Pràctiques
policials en frontera

Laia Costa Gay, activista jurídica i
col·laboradora de l'entitat FICAT

Col·lectius amb major vulnerabilitat.
Situació i respostes col·lectives
Píndola

Títol

Ponent

11

Acostem-nos a la realitat dels joves
migrats sols

Marina
Sonadellas
educadora social

12

Temporers i Temporeres

Gemma Casal i Fité, tècnica
desenvolupament - Coordinadora
d'ONGD i aMS de Lleida

13

Treball de la llar i les Cures Organització de les dones migrades

Rocio Echevarría, treballadora de la
Llar i Portaveu del sindicat Sindillar
Sindihogar
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Aragues,

14

Manters

Lamine Sarr, Sindicat de manters

Acompanyament amb enfocament
jurídic, psicosocial i comunitari
Píndola

Títol

Ponent

15

L’atenció a la persona en moviment
com a subjecte polític des de les
vulnerabilitats i el context social

Laia Costa Gay, activista jurídica i
col·laboradora de l'entitat FICAT

16

El litigi estratègic i la incidència
política

Sònia Ros Muriel, activista en drets
humans, membre Comissió Jurídica
Stop Mare Mortum

25/11/21
a les 16 h

Taula rodona en línia (finalment NO es farà en modalitat presencial)
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