
 

Inscripció 

La inscripció és gratuïta. L’heu  de sol·licitar mitjançant el   
formulari d’inscripció [http://bit.ly/1ShoJtL] fins al 28 d’octubre 

inclòs. Al formulari, recordeu-vos de respectar les instruccions 
per comunicar les vostres dades que s’indiquen a continuació 
per a la inscripció per correu electrònic. 

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en línia, podeu 
contactar amb Formació Directiva i Nous Programes enviant un 
missatge a npf@gencat.cat amb les dades següents: 

- Assumpte del missatge: nom de la jornada 

- Nom i cognoms (1r i 2n) tal com consten al vostre document oficial 
d’identitat 

- Número de DNI (amb lletra), passaport (amb país d’emissió) o NIE 

- Estudis/formació (filòleg, psicòleg, etc.) i professió exercida 
actualment o càrrec ocupat (professor, dissenyador, cap de secció, 
etc.) 

- Si treballeu al Departament de Justícia, direcció general de la qual 
depeneu (per ex., DGDEJ); si treballeu en algun altre departament 
de la Generalitat o en una altra administració, preciseu-ne el nom 
complet 

- Nom exacte i complet del lloc de treball (per ex., Unitat de Suport 
Institucional) sense abreviatures ni sigles, indicant àrea, unitat, etc. 

- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de correus, etc.  

- Telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil) 

- Adreça individual de correu electrònic de la feina (per rebre-hi 
correctament les notificacions personals relatives a l’activitat a què 
us inscriviu) 

A més, ens és molt útil per poder mantenir el contacte que ens 
comuniqueu les vostres dades personals: 

- Adreça del domicili (amb codi postal) 

- Telèfon fix  
- Adreça de correu electrònic 

Tractament de dades 

La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament intern. Les 
vostres dades personals no es comunicaran a tercers, només es 
faran servir per enviar-vos les notificacions relatives a les 
activitats del CEJFE. 
 
Les places són limitades. Rebreu una resposta a la vostra 

sol·licitud per correu electrònic uns quants dies abans de 
l’activitat. 
 
L’activitat dóna dret a certificat d’assistència. 

 Coorganitzen  amb el CEJFE 
 

 
 
 
 
 
Amb la col·laboració de 
 

 
 
 
 
Amb el suport de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codi 

91/02/08/2015 
 
 
Dia i hora 

Divendres 30 d’octubre de 2015, de 8.45 a 14 h 
 
 
Lloc 

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada  
Carrer d’Ausiàs Marc, 40  
08010 Barcelona 
 
 
Retransmissió de la jornada 

La jornada es gravarà, i a partir del 3 de novembre podreu 
accedir als vídeos a cejfe.tv. 
 
 
Material didàctic  

Trobareu el material didàctic de la jornada al web del CEJFE 
(Apartat Formació> Jornades i congressos>Justícia penal 
internacional) a partir de l’endemà de la jornada. 
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https://ejusticia.gencat.cat/CEJFE/AppJava/iniciInscripcio.do?reqCode=iniciInscripcio&cejTipusInscripcio.tipusInscripcio=NPFO
mailto:npf@gencat.cat
justicia.gencat.cat/cejfe
http://www.cejfe.tv/skin/default.aspx
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/formacio_recerca_documentacio/formacio/jornades_congressos/


 

 

Presentació 

 
   Actualment al món hi ha 75 països que criminalitzen les 
relacions consentides entre persones del mateix sexe. 
Malgrat que aquest nombre ha disminuït en els últims anys, 
encara hi ha molta feina a fer en la lluita contra la persecució 
i la discriminació que pateixen les persones lesbianes, gais, 
bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGBTI) arreu del món. 
   Les noves directives europees d’asil, aprovades el juny de 
2013, reconeixen que les persones perseguides per la seva 
orientació sexual, i també per la seva identitat de gènere, 
són susceptibles de rebre protecció internacional. No obstant 
això, en la pràctica, el procediment d’asil encara no té prou 
garanties per a les persones LGBTI. Per això aquesta 
jornada vol ser un espai d’anàlisi i debat que permeti 
aprofundir en la situació dels sol·licitants de protecció 
internacional LGBTI, tant a Espanya com a la resta 
d’Europa, i en els mecanismes d’avaluació de la credibilitat 
de les seves al·legacions. Es tracta d’una qüestió d’especial 
rellevància, considerant que el passat 2 de desembre de 
2014 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va prohibir 
certes pràctiques d’identificació perquè va considerar que 
violen els drets fonamentals dels sol·licitants d’asil LGBTI, 
garantits a la Carta de drets fonamentals de la Unió 
Europea, com la realització de preguntes que puguin 
vulnerar el dret a la vida privada del sol·licitant o 
l’anomenada prova de la fal·lometria, practicada en països 
com la República Txeca, que vulnera el seu dret a la dignitat.  
   Les persones LGBTI també poden patir discriminació als 
dispositius d’acollida, motiu pel qual s’ha considerat 
necessari abordar aquest tema analitzant bones pràctiques 
que s’estan duent a terme a la Unió Europea. Paral·lelament, 
s’ha cregut pertinent conèixer el testimoniatge dels mateixos 
sol·licitants. 
   La jornada vol contribuir a incrementar la visibilitat de la 
persecució patida pel col·lectiu LGBTI arreu del món i a la 
sensibilització de les institucions, els professionals i el 
conjunt dels ciutadans sobre la necessitat de prestar una 
atenció especial al dret d’asil per motius d’orientació sexual i 
identitat de gènere. 
 
Destinataris  

- Advocats i juristes 
- Personal del Departament de Justícia i d’altres 
administracions 
- Membres de les ONG per als drets humans 
- Altres professionals i estudiants interessats 

 Programa 

 
8.45-9.15 h 
Acreditació 

 
9.15-9.45 h 
Inauguració 

Bibiana Segura Cros 
Directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada 

Carles Campuzano Canadés 
President de la Fundació ACSAR (Associació Catalana 
de Solidaritat i Ajuda al Refugiat) 

Laura Pérez Castaño 
Regidora de Cicle de vida, Feminismes i LGBTI de 
l’Ajuntament de Barcelona  

Representant de l’Oficina de Drets Humans del Ministeri 
d’Afers Exteriors i Cooperació (a confirmar) 
 
9.45-11.40 h 
Taula rodona 1 
Fugint de la LGBTI-fòbia: el procediment d’asil per a 
sol·licitants de protecció internacional LGBTI 

Sabine Jansen 
Investigadora principal del projecte Fleeing Homophobia, 
coautora de l’informe Fleeing Homophobia Asylum claims 
related to sexual orientation and gender identity in 
Europe i autora de l’informe Good practices related to 
LGBTI asylum applicants in Europe 

Juan Carlos Arnáiz Guijas 
Oficial de protecció adjunt de la Delegació de l’Agència 
de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) a 
Espanya 

Un testimoni que exposarà el seu pas pel procediment 
d’asil espanyol  

Presenta i modera  
Rodrigo Araneda Villasante 
President de l’Associació Catalana per a la Integració 
dels Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants 
(ACATHI) 
 
11.40-12 h 
Pausa 

  
 

12-13.30 h 
Taula rodona 2 

La situació dels sol·licitants de protecció internacional LGBTI als 
dispositius d’acollida 

Manuel Ródenas 
Director del Programa de Información y Atención a 
Homosexuales y. Transexuales (PIAHT), programa LGTB de la 
Comunitat de Madrid 

Daniel Huygens 
Antropòleg i representant de Fedasil (Agence fédérale pour 
l'accueil des demandeurs d'asile, Bèlgica), cofundador del 
projecte AHHA-aSOSda (Aangepaste Hulpverlening voor 
Holebi-Asielzoekers-Ajuda específica per a la orientació sexual 
dels demandants d’asil), implementat a Bèlgica i centrat en 
l’atenció del col·lectiu LGBTI als centres d’acollida de persones 
refugiades 

Un testimoni que exposarà el seu pas pels dispositius d’acollida 
per a sol·licitants de protecció internacional a Catalunya 

Presenta i modera 
Estel·la Pareja Morte 
Directora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) 
 
13.30-14 h 
Cloenda 

Joaquim Pelegrin Soler 
Conseller ejecutiu del Col·legi d’Advocats Internacional (BPI-
ICB-CAPI)  

Erika Torregrossa Acuña 
Jurista del Departament de Justícia i membre del BPI-ICB-CAPI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 

Hi haurà traducció simultània per a les ponències fetes en anglès. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Lesbiana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gai
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bisexual
https://ca.wikipedia.org/wiki/Transsexual
http://www.fundacioacsar.org/
http://www.refworld.org/pdfid/4ebba7852.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4ebba7852.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4ebba7852.pdf
http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/good_practices_related_to_lgbti_asylum_applicants_in_europe_jul14_1.pdf
http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/good_practices_related_to_lgbti_asylum_applicants_in_europe_jul14_1.pdf
http://www.acnur.es/
http://www.acathi.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142615119862&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://fedasil.be/fr
http://fedasil.be/fr/content/accompagnement-des-demandeurs-dasile-lgbt
http://www.ccar.cat/
http://www.bpi-icb.com/index.php?lang=es
http://www.bpi-icb.com/index.php?lang=es
http://www.bpi-icb.com/index.php?lang=es

