JORNADA

DEMOCRÀCIA:
Av. Meridiana, 30-32, esc. A, entl. 2a
08018 Barcelona - Telèfon 93 302 51 29
info@fundipau.org

CRISI? CANSAMENT?
REGRESSIÓ?

Treballem perquè
cada vegada hi hagi més
persones compromeses en
la construcció d’un món
sense violència i en pau
Pantone: Reflex Blue C (Coated)

· DRETS · LLIBERTATS ·
· MIGRACIONS ·
CMYK: 100 73 0 2

fundipau.org

Dimecres 19 de setembre de 2018
Centre Cívic Pati Llimona
Barcelona

Av. Meridiana, 30-32, esc.
08018 Barcelona - Telèfon 9
info@fundipau.or

Jornada organitzada amb el suport de:

Av. Meridiana, 30-32,
08018 Barcelona - Telè
info@fundipa

PRESENTACIÓ

PROGRAMA

Lideratges polítics autoritaris, amenaces
a la llibertat d’expressió, discurs de la
por davant la immigració, creixement de
l’extrema dreta i la xenofòbia, apel·lació
a la seguretat per sobre de la justícia i la
llibertat, criminalització i repressió de la
discrepància...

16:30 h · Inauguració de la Jornada

Un paisatge comú i general que, és clar,
també afecta Europa i que també patim a
casa nostra.
Les democràcies estan en crisi? Hi ha
cansament? O senzillament vivim una
regressió que afecta els nostres drets i
llibertats?
Volem parlar de tot això. Promoure un
debat, implicant-hi diversos sectors i
oferint diverses mirades, a fi d'analitzar les
amenaces que pesen sobre els nostres drets
i llibertats i mostrar-ne les vies de defensa i
garantia.

Antoni Soler
President de FundiPau
16.45 h · Taula rodona d’obertura
Itziar González Virós
Arquitecta, urbanista i activista en moviments
socials
Josep Ramoneda, filòsof, periodista i director de
la revista La Maleta de Portbou
18:00 h · Taula rodona
El dret a la protesta: limitacions i restriccions
a la llibertat d’expressió i de mobilització
Virginia Pérez Alonso
Periodista, codirectora de Público i presidenta
Plataforma en Defensa de la Libertad de
Información (PDLI)
David Bondia
Professor de Dret Internacional Públic de la
UB i president de l’Institut de Drets Humans de
Catalunya (IDHC)
19.15 h · Taula rodona
Cap a societats tancades?
De murs i fronteres i de migracions i asils
Gemma Pinyol-Jiménez
Investigadora en migracions i refugi, i directora
de política migratòria i diversitat a Instrategies
Sergio Maydeu-Olivares
Analista en conflictes armats i desenvolupament,
investigador associat al CIDOB i consultor de
l’ICIP
20.30 h · Cloenda

