
Nous repertoris d’acció política local
en la protecció internacional dels Drets Humans

Dirigit a

Titulars d’obligacions: representants polítics/as i personal tècnic 
de governs locals, especialment membres dels consells de 
cooperació i/o àrees de cooperació internacional, medi ambient, 
educació, participació ciutadana, compra pública o similars.

Titulars de responsabilitats: membres d’organitzacions civils 
que treballen de manera coordinada amb els governs locals en 
les accions d’incidència a favor de la defensa dels DDHH.

Titulars de drets: moviments locals de persones defensores 
interessades en l’activació de mecanismes d’incidència política 
des de l’àmbit local al global.

Horari

Els dijous del 17 al 31 de març i el 7 d’abril
16:00 h Estat Espanyol / 9.00 am Amèrica Central i Mèxic /  
10.00 am Colòmbia / 11.00 am Argentina (sessions de 3 hores)

*Tenir en compte el canvi d’horari d’estiu a partir del 27 de març

Objectius 

	Reconèixer el marc normatiu internacional dels DDHH i les eines pràctiques 
d’incidència política per a actuar des dels governs locals i la ciutadania organitzada 
en la protecció internacional.

	Crear un espai d’intercanvi i reflexió on visibilitzar i promoure aliances estratègiques i 
el treball articulat entre governs locals, ciutadania organitzada i persones defensores.

Curs on line

Presentació

La defensa i la protecció internacional dels Drets Humans són un imperatiu internacional. 
Després de la segona guerra mundial, la comunitat internacional es va comprometre a 
defensar la dignitat humana a partir de la signatura de la Declaració Universal dels Drets 
Humans (DDHH) a tot el món.

Amb aquesta proposta formativa s’abordaran enfocaments nous sobre accions polítiques 
susceptibles de ser realitzades des dels governs locals en coordinació amb la societat 
civil organitzada, com un exercici de corresponsabilitat en la protecció internacional de 
col·lectius i persones que estan lluitant en primera línia per la defensa dels nostres DDHH.



Dijous, 17 de març de 2022 

Normativa internacional de protecció dels Drets Humans  

Una aproximació a l’actual sistema doctrinal internacional dels DDHH, els 
mecanismes de tutela internacional i les principals resolucions de protecció 
internacional. Es farà especial èmfasi en el deure de protecció dels Estats i en 
el dret inalienable de cada persona a defensar els DDHH.

 Elements fonamentals a tenir en compte des d’una perspectiva local-global 
(tractats vinculants, nomas Ius cogens i Erga Omnes, obligació de protegir i 
corresponsabilitat).

	Procediments pràctics de la normativa internacional dels DDHH importants 
per a les àrees de cooperació dels ajuntaments. Casos i impactes.

Dijous, 24 de març de 2022

Incidència política en la protecció internacional dels DDHH 
des de l’àmbit local

La descentralització en la qual es basen els ens locals és un avantatge per 
a intervenir, de manera conjunta amb la ciutadania activa del mateix territori, 
en accions d’incidència política davant dels Estats en els quals es violen els 
DDHH i/o davant d’organismes responsables de tutelar-los.

	Acció política local i protecció internacional dels DDHH. Elements bàsics 
d’incidència i treball coordinat entre societat civil i autoritats locals davant 
d’organismes internacionals: accions i procediments.

	 Incidència a la Unió Europea i Proposta de llei sobre la deguda diligència.

Dijous, 31 de març de 2022

Diplomàcia ciutadana per a la protecció internacional dels 
DDHH des de l’àmbit local

La denominada “diplomàcia ciutadana” engloba diferents accions d’incidència 
política encaminades a revertir situacions de vulneració dels drets fonamentals 
de persones, col·lectius i organitzacions a nivell internacional. (Veure guia 
“DDHH, un assumpte de responsabilitat política, pàg. 35 i Síntesi trobades 
pàg. 1). 

	Diferència entre Diplomàcia ciutadana i Paradiplomacia. Dimensions: el 
marc jurídic local, nacional i internacional per a l’acció exterior dels governs 
locals.

	La diplomàcia ciutadana vista com un exercici de corresponsabilitat en la 
protecció internacional dels DDHH.

Dijous, 7 d’abril de 2022

Taula rodona “La incidència vista des dels territoris: 
aplicacions pràctiques”

Taula rodona en la qual es concretaran els elements vists en les tres jornades 
a partir de les reflexions de persones defensores de DDHH, que són els qui 
coneixen l’impacte de la violència en les seves vides, i al costat de persones 
expertes que compartiran accions pràctiques i senzilles per emprendre 
conjuntament entre titulars d’obligacions, responsabilitats i drets.

Inscripció prèvia aquí

Inscripció prèvia aquí

Inscripció prèvia aquí

Inscripció prèvia aquí

https://drive.google.com/file/d/1s9uEruf-sf2ihDLdfH6WF_assA5b9HIN/view
https://drive.google.com/file/d/1s9uEruf-sf2ihDLdfH6WF_assA5b9HIN/view
https://drive.google.com/file/d/1s9uEruf-sf2ihDLdfH6WF_assA5b9HIN/view
https://forms.gle/F7MZDNapVe22Jj8H6
https://forms.gle/F7MZDNapVe22Jj8H6
https://forms.gle/F7MZDNapVe22Jj8H6
https://forms.gle/F7MZDNapVe22Jj8H6


Amb el suport de: En aliança amb: Organitza:

Reds- Red de solidaridad para la transformación social   ·   Telèfon: 697-392-041   ·   Email: reds@reds.ong   ·   www.reds.ong

Docents per ordre d’intervenció
Dijous, 17 de març de 2022 

Karlos Castilla (Investigador de l’Institut de Drets Humans de Catalunya  i professor en Dret Internacional 
a la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona)

Jorge Molano (Advocat, defensor de Drets Humans i representant de víctimes de violacions per part 
d’agents de l’Estat. Membre l’Asociación dhColombia)

Dijous, 24 de març de 2022

Ana María Rodríguez (Subdirectora i Coordinadora d’Incidència Internacional i representant davant les 
Nacions Unides de la Comisión Colombiana de Juristas - Colòmbia)

Daniel Jiménez (Policy & Network officer en Red UE-LAT - Bélgica) 

Dijous, 31 de març de 2022

Nicolás Mancini (advocat i especialista en Dret Internacional Públic i director de TIP i Paradiplomacia.org – 
Argentina)

Patricia Yunuen Gallardo (docent de RRII de la Universidad Siglo XXI de Puebla, i especialista en Acció 
Internacional de Governs Locals – Mèxic)

Sus van Olmen (Coordinador de la Red Flamenca de solidaridad con la Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó - Bèlgica) 

Roviro López (Membre del consell intern de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó - Colòmbia)

Dijous, 7 d’abril de 2022

Milena Flórez (Presidenta de Movimiento Ríos Vivos – Colòmbia) 

Simona Fraudatario (Coordinadora del Tribunal Permanente de los Pueblos – Itàlia)

Amaia García (Coordinadora de la Taula Catalana per la Pau i els DDHH a Colòmbia - Catalunya)

Metodologia
Cada sessió, de tres hores, es dividirà en una 
part més conceptual que subministri elements 
normatius i teòrics, i una més experiencial que 
permeti veure amb exemples concrets l’aplicació 
del que s’ha après. 

Els/les docents facilitaran un document en 
finalitzar el curs amb els elements principals 
dels seus temes i enllaços o referències a 
lectures complementàries, webs d’interès i altra 
documentació que complementen i/o amplien els 
temes tractats. També s’enviarà un qüestionari 
curt per als qui vulguin comprovar l’assimilació 
de les principals idees del curs. Es lliurarà un 
diploma de participació a les persones qui hagin 
assistit a les 4 sessions sincròniques.

Nota: Els continguts i/o dates previstes estan subjectes a 
possibles canvis, actualitzacions o ajustos que l’organització 
consideri pertinents per al correcte funcionament del curs.
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