
DEFENDER
A QUIEN DEFIENDE

Formació per a juristes, periodistes i activistes:

24 i 25 d’octubre - Barcelona

La lluita contra la criminalització dels moviments socials



Consta d’un mòdul general amb la participació de tot/es els assistents i 3 mòduls especí�cs 
organitzats de forma paral·lela amb la distribució dels participants segons per�l. 
Per acabar amb una sessió de tancament sobre “Com Treballar Juntes” en què s’establiran 
línies d’interacció pràctiques entre activistes, periodistes i juristes.

Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (UB)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
Aules 1.4 , 1.3 i 1.6

En el context de criminalització i repressió de la protesta social i de l’augment de les viola-
cions de drets humans en forma d’abusos, maltractaments i tortura per part dels cossos i 
forces de seguretat pública, la campanya “Defensar a qui defensa” proposa la creació d’un 
sistema d’alerta i resposta primerenca davant els casos de violacions de drets humans.

A través d’una coalició formada per defensors i defensores de drets humans, periodistes, 
expert legals, instituts universitaris i organitzacions del tercer sector d’Andalusia, Catalunya, 
Madrid i País Basc. La formació, interacció i acció  entre activistes, periodistes i juristes es 
prioritària. 

Et proposem formar part d’aquesta coalició a través del següent programa formatiu:

LA FORMACIÓ

PERIODISTES: Periodistes i comunicadores de mitjans convencionals, de mitjans alternatius, 
autocomunicadores (bloggers) que informen o tenen ocasió d'informar sobre el context de 
protesta i repressió de la protesta. 

JURISTES: Advocats/es sensibles als problemes derivats de la repressió i criminalització dels 
moviments socials (moviments de defensa de drets), però amb poca experiència en l'àmbit 
de la lluita/estratègia legal davant marcs repressors. 

ACTIVISTES: Persones defensores de drets humans vinculades a moviments socials actius 
que estiguin patint la criminalització de la protesta i que estiguin en contacte directe amb 
espais on això passi i puguin fer així d'observadors de violacions.

A QUI VA DIRIGIDA?

LOCALITZACIÓ

LA COALICIÓ
MÒDUL GENERAL :

MÒDUL PER A JURISTES:

DRETS HUMANS DAVANT LA CRIMINALITZACIÓ DE LA PROTESTA

DRETS I GARANTIES PER FRENAR LES DERIVES AUTORITÀRIES 

MÒDUL PER A PERIODISTES:
MITJANS DE COMUNICACIÓ ENFRONT LA MANIPULACIÓ DELS FETS

MÒDUL PER A ACTIVISTES:
LLUITA PELS DRETS I LLIBERTATS FRONT LA REPRESSIÓ GOVERNA-
MENTAL: RESISTÈNCIA CIVIL REIVINDICANT EL DRET AL DRET

CONTRA ELS MOVIMENTS SOCIALS

24 d’octubre, 17:00h- 21:00h 

25 d’octubre 10:00h-13:00h

25 d’octubre 10:00h-13:00h

25 d’octubre 10:00h-13:00h

Montse Santolino, responsable de comunicació de LaFede.cat.  Especialitzada en la comu-
nicació per al canvi social.

Andrés García, advocat penalista a Arrels Advocats, membre de la Coordinadora per la 
Prevenció i Denúncia de la Tortura i l'OSPDH de la UB.

David Bondia Garcia, professor titular de Dret internacional públic i Relacions internacio-
nals (Universitat de Barcelona), Director de l'Institut de Drets Humans de Catalunya.

Reivindicació i coneixement general en matèria de drets humans, amb especial  referència 
a la llibertat de reunió pací�ca, d’associació i d’expressió.  Instruments fonamentals davant 
la repressió i criminalització.

Drets i garanties ciutadanes, analitzant les diferents violacions de drets humans i identi�car 
les instàncies nacionals i internacional on denunciar aquests abusos. 

Reforçar el paper de periodistes i comunicadores socials en contextos de protesta, així com 
la millora del tractament de la informació sobre les violacions de drets des d’un enfoca-
ment de gènere i canvi social. 

Estratègies contra la repressió de l’Estat des de la resistència civil i els drets humans. Millora 
dels processos de recopilació d’informació per a investigar i denunciar les violacions en 
coordinació amb juristes i comunicadores.

Jaume Asens, Advocat penalista, vocal de la comissió de defensa dels drets de les perso-
nes del col·legi d'advocats de Barcelona i membre de l'Observatori DESC.



Informació i inscripcions (�ns al 22 d'octubre):
http://defenderaquiende�ende.org/formaciones/

Ana Sánchez / Felip Daza - ana@novact.org / felip@novact.org 
Tlf: 93 551 47 14 / 695 41 93 01

www.defenderaquiende�ende.org


