
10 DE DESEMBRE

10.00-10.20 Inauguració institucional (Auditori)
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona 

10.20-12.00 Les ciutats com a contrapoder global (Auditori)
Laura Marmorale, regidora de Nàpols
Lorena González, regidora de Seattle 
Lefteris Papagiannakis, regidor d’Atenes 
Rawshan Adbi, coalcaldessa de Kobane
Rania Krimi, tinenta d’alcaldia, Ajuntament de Tunísia
Jaume Asens, tinent d’alcaldia, Ajuntament de Barcelona
Modera: Xavier Rosiñol, periodista de TV3, Barcelona

12.00-12.30 Pausa cafè
12.30-14.00 Resistències ciutadanes a les polítiques  
de repressió a les fronteres i de deportació (Auditori)
Cristina Jiménez, cofundadora de United We Dream,  
Nova York 
Cecillia Wang, sotsdirectora jurídica d’ACLU, Nova York
Andrés García Berrio, codirector d’Irídia, Centre per la 
Defensa dels Drets Humans, Barcelona
Albert Bitoden Yaka, coordinador de la Fundació CEPAIM, 
Algesires  
Modera: Blanca Garcés, investigadora del CIDOB, Barcelona 
12.00-14.00 «Esta es mi ciudad»  
Taller de còmic amb Ramón Esono (Hall)
14.00-16.00 Dinar lliure
16.00-17.30 La interculturalitat com a aposta per aconseguir 
una societat més cohesionada (Auditori)
Ramin Jahanbegloo, director del Centre Mahatma Gandhi 
per a Estudis de Pau, Universitat Jindal Global, NCR Delhi
Patricia Caro, membre del Civil Society Advisory Group  
de UN Women, Madrid 
Modera: Jessica González Herrera, coordinadora al Centre 
d’Estudis Africans i Interculturals, Barcelona

17.30-18.00 Pausa cafè 
18.00-19.30 Art i drets humans (Auditori)
Daniel Garcia Andújar | Banu Cennetoğlu | Estefanía Peñafiel | 
Eloísa Vega | Rogelio López Cuenca | Teresa Margolles |
Dan Perjovschi
Modera: Imma Prieto, comissària independent i escriptora, 
professora d’art contemporani i nous mitjans de la 
Universitat de Girona

19.30 Visita guiada a l’exposició “Umbral”
Grups reduïts, places limitades.
Inscripcions a la secretaria (Hall)

 

11 DE DESEMBRE

09.30-11.30 Quins reptes afronten les ciutats de drets 
humans 20 anys després? (Auditori)
María Eugenia Rodríguez Palop, professora de filosofia del 
dret, filosofia política i drets humans a la Universitat Carlos III 
de Madrid
Alba Martínez Vélez, tinenta d’alcaldia d’Educació, 
Convivència i Solidaritat, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Esteban Cuya, Departament de Relacions Internacionals de la 
municipalitat de Nuremberg
Dr SHIN Gyonggu, assessor internacional sènior de 
l’Ajuntament de Gwangju, Gwangju 
Modera: David Bondia, president de l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya, Barcelona

11.30-12.00 Pausa cafè 
12.00-14.00 Tallers paral·lels  
(Vegeu la descripció de cada taller al dors d’aquest programa)

14.00-16.00 Dinar lliure 
16.00-18.00 Els moviments intolerants i l’extrema dreta. 
Reptes globals, respostes locals (Auditori)
Santiago Alba Rico, filòsof i escriptor, Tunísia
Djamila Ribeiro, escriptora i filòsofa, São Paulo 
Dr. Wes Bellamy, regidor de Charlottesville
Laura Pérez Castaño, regidora de Feminismes i LGTBI, 
Ajuntament de Barcelona 
Modera: Brigitte Vasallo, escriptora, Barcelona 

18.00-18.30 Pausa cafè
18.30-20.30 Cities4Housing: propostes per recuperar el dret 
a l’habitatge des de les ciutats (Auditori)
Jaime Palomera, Sindicat de Llogaters, Barcelona
José Manuel Calvo del Olmo, delegat de l’Àrea de Govern de 
Desenvolupament Urbà Sostenible, Ajuntament de Madrid
Andrej Holm, activista, Berlín 
Vanesa Valiño, de la Regidoria d’Habitatge, Ajuntament de 
Barcelona
Modera: Laura Aznar Llucià, periodista a Crític, Barcelona

10 I 11 DE DESEMBRE (HALL)
-  Exposició “Ciutats pels drets humans”, amb una mostra de 24 bones 

pràctiques implementades per ciutats europees en aplicació de la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

-  Plafó explicatiu de l’exposició “Umbral”, en què tretze estacions del metro  
de la ciutat de Barcelona es converteixen en l’escenari de tretze intervencions 
artístiques per reflexionar al voltant dels drets humans, la immigració, el 
refugi, la inclusió i el racisme.

Programa tancat el 4 de desembre



TALLER 1: 
Antimobbing: de la perspectiva global al carrer (Aula 2)
Aquest taller busca oferir de manera pràctica les eines ne-
cessàries per denunciar l’assetjament immobiliari per la nova 
via administrativa, sense advocat i davant de l’Ajuntament, 
tant des d’una perspectiva global com local, i amb la par-
ticipació d’afectats i de reconeguts activistes en l’àmbit de 
l’habitatge.

Organitzat per: Observatori DESC

TALLER 2: 
L’aparença no és motiu (Aula 1)
Taller dirigit a desnormalitzar la perfilació ètnica en l’àmbit 
policial i donar a conèixer estratègies polítiques i comuni-
catives per combatre-la. Es plantejarà una dinàmica per tre-
ballar la identitat i la pertinença a un grup, la sensibilització 
pel que fa a l’arbitrarietat de les discriminacions i la reflexió 
sobre el racisme institucional més bàsic i quotidià, així com 
un teatre fòrum sobre com protegir-se, intervenir i denunciar 
davant les identificacions policials per perfil ètnic.

Organitzat per: SOS Racisme

TALLER 3: 
Prevenció de totes les formes d’extremisme violent: rol de 
la societat civil (Planta 4)
Què és ser radical violent avui dia? Com s’hi arriba? A quins 
extremismes violents hem de fer front? Aquestes són algunes 
de les qüestions preocupants que tractarem en aquest taller, 
que constarà de tres grans parts: una primera on s’abordarà 
i es debatrà la conceptualització actual de termes com radi-
calització o terrorisme; una segona on es debatran les pos-
sibles causes d’aquesta radicalització violenta, i una tercera 
on s’exploraran estratègies i accions que puguin servir per 
prevenir-la.

Organitzat per: NOVACT

TALLER 4: 
Ciutat10. El joc dels drets humans a la ciutat (Hall)
A través d’un joc de cartes que promou la descoberta dels  
5 principis bàsics d’una ciutat 10 (ciutat per a tothom, ciutat 
democràtica, ciutat compromesa, ciutat del benestar i ciu-
tat cívica i participativa), s’introduiran els conceptes de drets 
i deures de la ciutadania i s’analitzaran quines són les carac-

terístiques principals d’una ciutat que respecta i garanteix els 
drets de les persones que hi viuen. Ciutat10 és un projecte de 
sensibilització i reflexió al voltant de les actuacions, els serveis 
i els recursos que cada administració local pot destinar per 
garantir els drets recollits a la Carta Europea Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat.

Organitzat per: Creu Roja Catalunya

TALLER 5: 
Dinàmiques socials i institucionals de l’antigitanisme 
contemporani (Auditori)
Taller que té per objectiu facilitar un procés d’introspecció i 
identificació dels factors i els codis ocults de l’antigitanisme 
a través de les exposicions de diferents ponents, l’organit-
zació de grups focals de discussió i un diàleg final en comú 
amb tots els participants.

Organitzat per: Unió Romaní i Nakeramos

TALLER 6: 
Quins drets tenim en context de protesta? (Mirador)
Taller dirigit a persones, col·lectius i entitats que vulguin 
conèixer els drets que els assisteixen en context de protesta, 
i en què s’explicaran eines per afrontar eventuals situacions 
de vulneracions de drets humans en el seu exercici. El taller 
es planteja en tres blocs: un primer de contextualització de 
la regressió en matèria de drets civils i polítics; un segon de-
dicat al dret a la protesta, amb l’exposició d’aspectes jurídics 
i eines per a la seva defensa, i un tercer de role playing per 
posar en pràctica els aspectes treballats.

Organitzat per: Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans

TALLER 7: 
La Biblioteca vivent (Hall)
Aquesta activitat consisteix en una biblioteca en què els 
llibres són persones amb les quals ens podríem trobar pel 
carrer un dia qualsevol. Aquests “llibres-persona” es carac-
teritzen per haver viscut situacions de conflicte social arran 
de la seva nacionalitat, ocupació, creences, orientació sexual, 
etcètera. A través de l’activitat, els assistents tindran l’opor-
tunitat de plantejar lliurement els seus dubtes i les seves in-
quietuds als “llibres-persona”, i a través de la conversa des-
muntar prejudicis i estereotips.

Organitzat per: ACATHI


