
Activitat reconeguda amb 25 hores a l’estudiant dels 
Graus de Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració 
i Criminologia de la Universitat de Barcelona 

Organitzen:  www.acpau.org · www.ambdrets.org

Seminari  
El dret d’asil  
i les vulneracions  
dels drets de les 
persones refugiades 

Informació, inscripcions i contacte

Associació Catalana per la Pau 
Via Laietana 16, 1a planta
Tel. 933 188 444
mediterrania@acpau.org
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s El dret d’asil i la protecció dels 
drets de les persones refugiades 4ª edició 2017+ info 

El dret d’asil i les vulneracions 
dels drets de les persones refugiades

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

Nombre de places limitat: 40 persones
És necessària la inscripció prèvia 

Inscripció gratuïta. Es lliurarà certificat d’assistència 
als participants de totes les sessions del seminari

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona 
Avinguda Diagonal, 684 (Barcelona)

  AssociacioCatalanaPau @_acpau

ASSOCIACIÓ CATALANA
PER LA PAU



Programa

1a sessió · Dimecres 18 d’octubre 3a sessió · Dimecres 25 d’octubre

Horari de totes les sessions: 16.30h a 19.30h

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona 

Segons dades de l’Agència de Nacions Unides per 
als Refugiats (ACNUR), al món hi ha actualment 
més de 65 milions de persones desplaçades de 
manera forçosa. La situació de les persones refu-
giades al món és complexa. Diferents conflictes i 
situacions polítiques dels seus països d’origen els 
obliguen a fugir i demanar asil a altres països. 

El cas de Síria és un dels exemples més recents; des 
de l’any 2011, s’hi han produït milers de víctimes 
mortals, més de 3,5 milions de persones refugiades, 
6,5 milions de desplaçades internes i 10 milions de 
persones que necessiten ajuda humanitària urgent.

En aquest seminari coneixerem les definicions so-
bre què representa ser una persona refugiada i la 
situació global de les persones refugiades al món, 
apropant-nos a conèixer la realitat de les persones 
refugiades que arriben a l’Estat Espanyol i el pro-
cediment d’asil a què s’han d’enfrontar. El curs in-
corpora elements d’introducció als drets humans, 
al dret internacional i al dret d’asil.

Presentació

Col·laboren

• Mecanismes internacionals de protecció dels 
drets de les persones refugiades 

• El dret d’asil 

Temàtiques

La situació de les persones 
refugiades a l’Estat espanyol

El procediment d’asil 
a l’Estat espanyol

· Inés Díez de Frutos, 
responsable d’incidència i àrea jurídica de Red Acoge

· Anna Figueras, 
advocada de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

18, 23 i 25 d’octubre de 16.30h a 19.30h
3 sessions de 3 hores cadascuna

Programa

Aula 9 - Edifici Principal Aula 9 - Edifici Principal

2a sessió · Dilluns 23 d’octubre

La situació de les persones  
refugiades al món. Les defini-
cions sobre persona refugiada 
(definició europea, americana i afri-
cana, altres formes de persecució, 
refugiats mediambientals i DESC)

· Àgata Sol, 
directora d’Ambdrets

Seminari 1 - Edifici Principal


