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FACULTAT DE DRET

EXCEPCIONALISME
I DRETS HUMANS

[11.30-13.30 h.] IMPLEMENTACIÓ DEL PROTOCOL FACULTATIU A
LA CONVENCIÓ CONTRA LA TORTURA DE L’ONU
(Modera: Ramón Piqué, AMCT, Associació Memoria contra la Tortura)

Eric Sottas (OMCT, Organización Mundial Contra la Tortura)
Tortura en el mundo: Realidad y tendencias
Victoria Kuhn (APT, Asociación para la Prevención de la Tortura)
La protección de los Derechos Humanos: el protocolo facultativo
Jorge del Cura (Centro de Documentación contra la Tortura, Madrid)
Presentación del informe anual 2005 de la Coordinadora para la
Prevención de la Tortura
Iñaki Rivera (OSPDH)
Informe sobre Privación de Libertad y Derechos Humanos en España
Lluïsa Domingo (Presidenta de la Comissió de Defensa dels Drets de
la Persona de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.  Membre
de la CPT - Catalunya)
Aplicació del Protocol Facultatiu: Creació del Comitè Nacional contra
la Tortura a Catalunya

[20.00 h.] CLOENDA a càrrec del Sr. August Gil Matamala, President
de l’Associació d’Advocats Europeus Demòcrates i del Dr. Roberto
Bergalli, President del Comitè Científic Internacional de l’Observatori
del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona.

[14.00 h.] ENTREGA DE CERTIFICATS

Els/les interessats/es han d’ingressar l’import indicat
a “La Caixa” al número de compte: 2100-3642-16-2200057489,
indicant també el corresponent nom i cognoms

Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans
(OSPDH)
Tel.: 934 024 417
desafios@ub.edu
www.ub.es/ospdh

Preu de la inscripció: 15 €

Per a més Informació:
Els estudiants rebràn UN CRÈDIT DE LLIURE

ELECCIÓ per assistir a les Jornades, o UN CRÈDIT

I MIG si posteriorment entreguen un treball

sobre algun tema tractat a les Jornades.

i

Amb el suport de:

Oficina de la Justicia Juvenil
Corte Suprema de Justicia de El Salvador

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
El Salvador

Amb la col·laboració de:

Coordinadora para la Prevención de la Tortura



——— DIJOUS, 14 de desembre

[9.00-9.30 h.] INAUGURACIÓ a càrrec del Magnífic Professor Doc-
tor Marius Rubiralta, Rector de la Universitat de Barcelona i del Dr.
Miguel Ángel Aparicio, Degà de la Facultat de Dret.

[9.30-11.30 h.] EXCEPCIONALISME I GLOBALITZACIÓ
(Modera: Cristina Fernández,OSPDH)

Roberto Bergalli (OSPDH)
Excepcionalismo y globalización
Salvatore Pallida (Università degli Studi di Genova, Itàlia)
L’ibridizzazione dei controlli «postmoderni»
Héctor Silveira (Univ. de Lleida i OSPDH)
Globalización y filosofía política de la excepción
Alessandro dal Lago (Università degli Studi di Genova, Itàlia)
L’Europa dei campi. L’internamento delle non-persone

JORNADES INTERNACIONALS

EXCEPCIONALISME
I DRETS HUMANS

En el marc del projecte Europeu The Changing
Landscape of European Liberty and Security
(CHALLENGE) es celebraran les Jornades Inter-

nacionals Excepcionalisme i Drets Humans. Aquest
projecte, que compta amb la participació de 21 universitats
i centres de recerca de tota Europa, pretén fomentar una
major sensibilitat i responsabilitat en la presa de decisions
relacionades amb les noves polítiques de seguretat, amb
l’objectiu de minimitzar el grau que aquestes poden debi-
litar les llibertats, els drets humans i la cohesió social en
una Europa en procés d’ampliació. El principal objectiu
serà contribuir a que la nova estructura de seguretat que
es construeix a Europa incorpori el degut respecte a les
llibertats civils i els drets humans, en una situació
especialment delicada després dels esdeveniments
ocorreguts l’11 de setembre de 2001 als Estats Units.

Amb aquestes jornades, l’Observatori del Sistema Penal i
els Drets Humans de la Universitat de Barcelona (OSPDH)
es proposa transmetre a la comunitat científica, als
estudiants i a la societat en general, l’estat de la qüestió
relatiu a la problemàtica actual representada pel binomi
llibertat-seguretat, amb l’objectiu de reflexionar sobre el
perill de la retallada de les llibertats i els drets fonamentals
del patrimoni europeu.

L’obsessió securitària, les noves emergències i “amenaces”
porten a l’aplicació de polítiques i pràctiques excepcionals,
que moltes vegades van més enllà dels límits de l’Estat de
Dret, sobretot en matèria d’immigració i de terrorisme.
Mitjançant la vulneració de les llibertats civils en nom de
la seguretat, aquest excepcionalisme acaba convertint-se
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en la norma. En aquest context, els drets humans de les
persones privades de llibertat no sempre són respectats

Per a conèixer el nivell de respecte efectiu dels Drets
Humans i els mecanismes de prevenció i sanció de la tor-
tura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants,
en aquestes jornades es presentaran algunes conclusions
de la investigació sobre Drets Humans i Privació de Llibertat
a l’Estat Espanyol, per això es comptarà amb la participació
d’acadèmics, associacions i professionals experts en
immigració, terrorisme, presons i drets humans.

Així mateix, es tracta també de reflexionar sobre la
implementació del Mecanisme Nacional de Prevenció de
la Tortura, previst al Protocol Facultatiu de la Convenció
de les Nacions Unides contra la Tortura i Altres Tractes o
Penes Cruels, Inhumans o Degradants. Es presentarà la
proposta de la Coordinadora Catalana per a la Prevenció
de la Tortura per a la implantació del Mecanisme Català
de prevenció com a eina d’unes polítiques públiques
respectuoses de la participació de la societat civil.

PROGRAMA

[12.00-14.00 h.] EXCEPCIONALISME I POLÍTIQUES MIGRATORIES
(Modera: Sabina Puig, Justícia i Pau)

Miriam Mir i Florian Geyer (Centre for European Policy Studies, Brussel·les)
The EU Border Management Strategy and Irregular Immigration:
perceptions, realities and practices
Juliet Lodge (University of Leeds)
Biometrics for Security and inmigration
Begoña Sánchez (SOS Racisme)
Política de extranjería: racismo institucional y vulneración de derechos
humanos
Cristina Fernández Bessa (OSPDH)
Criminalització de la immigració

[16.00-19.00 h.] EXCEPCIONALISME I POLÍTIQUES ANTITERRORISTES
(Modera: Gemma Ubasart, OSPDH)

Julen Arzuaga (Behatokia, Observatorio Vasco de Derechos Humanos)
La emergencia en el Estado Español
Sebastià Salelles (Advocat, Girona)
La situación actual de los detenidos árabes musulmanes
Anastassia Tsoukala (Universidad Paris XI)
The enemy within
Ignacio Muñagorri (Profesor Universidad del País Vasco)
Marco Jurídico y Derechos Humanos

[19.00-21.00 h.] PRESENTACIÓ DE RECERQUES. OSPDH
(Modera: Gemma Nicolás Lazo, OSPDH)

Francisca Cano (OSPDH)
Proyecto Internacional. La delincuencia juvenil en El Salvador:
políticas económicas y sociales (Projecte finançat per l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolutament de la Generalitat de Catalunya)
Josep M. García Borés (OSPDH) i la Regidoria de Dona i Drets
Civils de l’Ajuntament de Barcelona
Estudi de les repercusions de l’empresonament sobre les famílies:
problemàtiques i necessitats

——— DIVENDRES, 15 de desembre

[9.00-11.30 h.] PRIVACIÓ DE LLIBERTAT I DRETS HUMANS A L’ESTAT
ESPANYOL: ESTAT DE LA QÜESTIÓ (Modera: Montserrat Munté, ACAT)

Pilar López Guerrero (CAXPOU, Comisión de Asesoramento Xurídico
Penitenciario del Colexio de Avogados de Ourense)
El fracaso del sistema jurídico español para afrontar la tortura
Valentín Aguilar (Asociación Pro-derechos Humanos de Andalucía)
El fracaso del sistema jurídico español para afrontar la tortura:
perspectiva práctica
Carlos Hernández (Salhaketa, País Vasco)
Género y transgénero en las prisiones del Estado Español: violaciones
de derechos respecto a la identidad y condiciones sexuales
Fernando Blanco (Esculca)
Los movimientos sociales frente a la tortura en prisión




