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

Organitza: www.acpau.org

Seminari  
La vulneració  
dels drets humans  
del poble palestí

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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La vulneració dels drets 
humans del poble palestíCoordinació: Cristina Roy Pérez

Directora de la Comissió de Cultura de la 
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)



Programa

1a sessió · Dilluns 8 d’octubre 3a sessió · Dilluns 15 d’octubre

4a sessió · Dimecres 17 d’octubre

Horari de totes les sessions: 16.30h a 19.30h

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

El conflicte palestí és un conflicte enquistat i de 
llarga durada; tot sovint, una crisi oblidada dintre 
de la nostra societat. Ja fa setanta anys que el po-
ble palestí viu sota una vulneració sistemàtica dels 
seus drets humans i llibertats fonamentals: Israel, 
malgrat la seva aparença de país democràtic, no 
compleix amb les resolucions de les Nacions Uni-
des i viola constantment la legalitat internacional. 

En els darrers mesos, a les línies frontereres a la 
Franja de Gaza mes d’un centenar de palestins, 
inclosos 17 menors d’edat, han sigut assassinats 
per les Forces de Seguretat d’Israel, i això cal su-
mar-hi les més de 4.100 persones ferides. Paral-
lelament, els atacs dels colons als palestins de 
Cisjordània han sigut aquest estiu els més alts 
dels darrers tres anys. La planificació estratègica 
per part d’Israel de construcció de nous assenta-
ments continua sense aturador a Cisjordània, in-
cloent Jerusalem Est. A les presons israelianes, hi 
malviuen un total estimat de 440 palestins, sota 
l’anomenat sistema de “detencions administra-
tives”, entre d’ells, centenars de menors d’edat 
(alguns sense càrrecs). 

Aquest seminari s’obrirà amb una contextualitza-
ció de la situació econòmica, social i política de 
la regió, per tal de després poder-nos endinsar 
en el conflicte israelopalestí des de l’òptica de 
les Nacions Unides. Posteriorment, analitzarem 
la situació actual de crisi financera a què fa front 
la UNRWA, coneixent de prop la realitat de les 
persones refugiades palestines. Per finalitzar, ens 
introduirem en les lluites d’alliberament del poble 
palestí, tot fent un repàs de la història més recent 
de Palestina. 

Presentació

Col·laboren

Aproximació al context actual 
de la regió: l’Orient Mitjà 

La situació de les persones 
refugiades palestines.  
El treball de l’Agència de 
les Nacions Unides per als 
Refugiats de Palestina  
a l’Orient Mitjà (UNRWA)

Palestina, la causa central 
del món àrab: polítiques 
de solidaritat i lluita 
d’alliberament nacional 

· Ghassan Saliba, 
responsable de cohesió social  
i del món àrab a CCOO de Catalunya

· Raquel Martí, 
directora de la UNRWA

· Hisham Abou Shrar, 
professor palestí de la Universitat Autònoma de Barcelona
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2a sessió · Dimecres 10 d’octubre

El conflicte d’Israel  
i Palestina des de la 
perspectiva de les Nacions 
Unides i del Dret Internacional  
dels Drets Humans

· David Bondia, 
professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals de la Universitat de Barcelona
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