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P r e s en t a c i ó

A Europa, les persones que migrants i refugiades hem estat testimoni de les 
diverses etapes de la formació de l’Europa Fortalesa, de les seves polítiques 
d’exclusió que es construeixen i reforcen any rere any. Els milers de morts 
i desaparicions de tants germans i germanes per intentar arribar a les fron-
teres d’Europa, no només són l’evidència més gran de les conseqüències 
d’aquestes polítiques, també suposen un crim intolerable per a la humanitat. 
Desde l’any 2017, un gran nombre d’organitzacions de persones migrants 
i xarxes de la societat civil actives en la defensa dels drets humans, en una 
crida unitària, van apel·lar al Tribunal Permanent dels Pobles (TPP), amb 
l’objectiu de donar visibilitat als pobles dels/les migrants de tots els orígens, 
com a subjectes inviolables de drets, per identificar i jutjar la cadena de 
coresponsabilitat a tota la ruta migratòria que produeix la violació dels drets 
humans de les persones migrants i indicar i promoure, de manera urgent, 
mesures apropiades d’accés a la justícia. El TPP va accedir a la sol·licitud i 
va obrir, el juliol de 2017 a Barcelona, la Sessió sobre la violació amb impu-
nitat dels drets humans de les persones migrants i refugiade. Desde llavors, 
s’han realitzat audiències a Palermo (desembre de 2017) i Paris (gener de 
2018). Els propers 29-30 de juny i 1 de juliol, el Tribunal torna a Barcelona 
per celebrar una nova Audiència sobre els Espais de “No Dret”, al voltant 
de 3 eixos: Frontera Sud, Génere, i joves i menors. 

Transnational Migrant Platform Europe (TMP-E), Centro Filipino-Barcelona, RESPECT 
Network Europe; ECVC-Coordinadora Europea de Vía Campesina; Associació Catalana 
per la integració d’homosexuals, bisexuals i transexuals inmigrants (ACATHI); 
Carovane Migranti; Centre Delàs, Comitato Verità e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos; 
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos; No Muri No Recinti, Espacio del Inmigrante; 
Fotomovimiento; Institut de Drets Humans de Catalunya; IRIDIA; Jo Sí Sanitat Universal, 
Mujeres Pa’lante; NOVACT; Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL); 
Sindicato Popular de vendbridbrredores ambulantes; Stop Mare Mortum; SOS Racismo, 
SUDS; Tanquem els CIEs Barcelona; Transnational Institute (TNI); Asociación Pro 
Derechos Humanos Andalucía; Alianza por la Solidaridad; Tras la Manta; Unitat contra el 
feixisme i el racisme (UCFR), Taula de defensa dels drets de les treballadores de la llar, 
la neteja i les cures, Womens Link , Ca la Dona.

Pr imers convocants :

D ivendres 29 de juny (19h-21h)

P r og rama  

Benvinguda a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona 
Sr. Jaume aSenS, Tercer Tinent d’Alcalde, Direcció de l’Àrea de Drets de la 
Ciudadania, Cultura, Participació i Transparència, Ajuntament de Barcelona

Benvinguda a càrrec de les organitzacions que convoquen al Tribunal
Sra. Jille BeliSario, Transnational Migrant Platform - Europe
Sr. Federico Pacheco, La Vía Campesina - Europa 

Benvinguda des de la Tancada Migrant   

Iniciatives desde l’àmbit municipal 
Sra. m. doloreS lóPez Fernández, Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i 
Diversitat, Ajuntament de Barcelona  

Intervenció del Tribunal Permanent dels Pobles
Sr. Gianni ToGnoni, Secretari General del Tribunal Permanent dels Pobles

9.00   9.45 Registre de participants

10.00 – 11.00  Introducció del Tribunal  
 Sr. Gianni ToGnoni, Secretari General del Tribunal Permanent dels  

Pobles, Sr. Juan hernández zuBizarreTa i Sra. BeaTriz Plaza 
 

EIX DE GÈNERE I  DIVERSITATS 
Organitzacions i col·lectius que preparen l’eix: Ca la Dona, Entrepobles, Mujeres 
migrantes diversas, ACATHI, Stop Maremortum, Jo sí Sanitat Universal/PASUCAT, No 
muri No recinti, Women’s Link, Casa Delle Donne, Non Una di Meno Genova, APDHA, 
KASAPI & MELISSA-Greece, Waling-Waling Campaign for Rights of Migrant Domestic 
Workers-UK, Women in Exile, Centro Filipino de Barcelona, Mujeres pa’lante, Alianza 
contra la Pobreza Energética, Unitat Contra el Feixsme i el Racisme (UCFR)

Col·laboren: Sra. carmen miGuel Juan i Sra. TereSa Palomo

D issabte 30 de juny



1 1 .00- 14 .00h .  E ix de Gènere .  Part 1 .  
● Presentació. Sra. carmen miGuel Juan

● Violències en trànsit
Cas a Ventimiglia (Sra. ariela lacomeTTi, Non Una di Meno Genova)
Dones migrants des d’Eritrea (Sra. Ribka Sibbatu)

[11.30‑12.00h. Pausa]

Dones migrants des de Nigeria (Sra. Giulia Fiordelli)
Dones en trànsit cap a Grècia (Stop Maremortum)
Dones refugiades forçades a treballar en els camps (Sra. carolina García, Women in Exile)
Testimoni (Sra. eliSaBeTh nGari)
Dones refugiades a Grècia (Sra. deBBie Valencia i Sra. ida iVa Sadedini, KASAPI, MELISSA-Greece)

● Trata i custòdia 
Trata, separació forçada de menors (Sra. eSTeFanny molina, Women’s Link)

● Preguntes del Jurat
● Violència en l’àmbit laboral i lluites socials

Treballadores transfrontereres (“porteadoras”) (Sra. Cristina Fuentes, APDHA)
Treballadores de la llar i del sector de les cures (Mujeres migrantes diversas, Centro Filipino de  
Barcelona, Angie García, Migrant Domestic Workers-UK, Mujeres pa’lante)
Treballadores del sector de la maduixa a Huelva (Sra. TereSa Palomo)

● Preguntes del Jurat

[14.00‑15.00h. Dinar (càtering a càrrec de les organitzacions de persones migrants a Barcelona)]

15 .00–16 .30h .  E ix de Gènere .  Parte 2 .
●  Discriminació múltiple

Persones migrants LGTBI (Sr. rodriGo araneda (ACATHI)
Islamofòbia de gènere (Sra. FaTiha al mouali , UCFR)

●  Preguntes del Jurat 
● Drets socials

Sanitat i drets reproductius (Jo Sí Sanitat Univesal, PASUCAT)
Habitatge i pobresa energética (Sra. cecilia carrillo, Alianza contra la Pobreza Energética,  
y Sra. Sandra caSanoVa)

●  Preguntes del Jurat

[16.30‑16.45h Pausa]

EIX DE MENORS I JOVES
Organitzacions i col·lectius que preparen l’eix: Espacio del Inmigrante, Centro Filipino de Barcelona

16 .45–17 .45h .  Menors i  joves
● Presentació. Sra. raquel Prado

● Demandes (Sra. naTalia caicedo, Espacio del Inmigrante)
● Testimonis 
● Preguntes del Jurat

EIX FRONTERA SUD
Organitzacions i col·lectius que preparen l’eix: NOVACT, IRIDIA, Sindicato Popular de 
Vendedores Ambulantes, Alianza por la Solidaridad, Observatori DESC, Fotomovimiento, 
Collectif Des Femmes Migrantes Au Maroc - COFMIMA, Women’s Link, SOS Racisme, Centre 
Delàs, Tanquem els CIEs, Alianza por la Solidaridad, APDHA.

10 .00-1 1 .30h .  Frontera Sud .  Part 1 . 
● Presentació (NOVACT y Fotovimiento)
● La situación al Marroc (Sra. Jara henar, Alianza por la Solidaridad)
● Testimoni (Collectif des Femmes Migrantes au Maroc, por video)
● Frontera marítima i la Tanca (Sra. ana roSado, APHDA)
● Cas de Isla Mar (Sra. eSTeFanny molina, Women’s Link)
● Testimoni (Sr. Sani ladan, ELIN)
● Preguntes del Jurat

[11.30 ‑ 12.00h. Pausa]

12 .00-14 .00h .  Frontera Sud .  Part 2 . 
● Cas de Tarajal (Sr. marco aParicio, Observatori DESC)
● Primera arribada i 72 hores de detenció (IRIDIA)
● CIE i deportacions express (Tanquem el CIE)
● Testimoni (Sr. elhadJ Thierno Fata Boye)
● Racisme institucional i perfilació ètnica (SOS Racisme)
● Testimoni (Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes)
● Participació d’actors privats (transnacionals i d’altres tipus d’empreses miltars de  

vigilància i seguretat) (Sra. maría Soler, NOVACT)
● El cas d’Indra (Sr. Jordi calVo (Centre Delàs)
● Preguntes del Jurat

[14.00 ‑ 15.30 Comida (catering)]

15.30-16.45h. Intervenció de les Jutgesses del Tr ibunal

16.45–17.00h. C loenda
Sr. Gianni ToGnoni, Secretari General del Tribunal Permanent dels Pobles

Facilitadors/es del Tribunal
Sra. iolanda FreSnillo (Cooperativa Ekona), Sr. Braulio alFonSo moro (France Amérique Latine)  
i Sr. daVid Bondia (Institut de Drets Humans de Catalunya). 
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TERESA ALMEIDA CRAVO (PORTuGAL)
Professora Adjunta de Relacions Internacionals a la Facultat d’Economia de la 
Universidad de Coimbra i Investigadora al Centro de Estudios Sociales. Actu-
alment és coordinadora del Programa de Doctorat “Democràcia al Sigle XXI” i 
coordinadora del Màster en Relacions Internacionals - Estudis de Pau, Segure-
tat i Desenvolupament, ambdós a la Universitat de Coimbra. Té un doctorat del 
Departament de Política i Estudis Internacionals de la Universitat de Cambrid-
ge. Els últims anys, ha sigut becària visitant a la Universidad de Westminster, al 
Regne Unit, a la Universtat de Monash, a Austràlia, i becària predoctoral i més 

tard associada al Belfer Center for Science and International Affairs, a l’Escola 
de Govern John F. Kennedy de la Universitat de Harvard. Els seus interessos d’investigació inclouen la pau i 
el conflicte, la seguretat i el desenvolupament, l’intervencionisme i la política exterior, particularment dins el 
context lusòfon. 

MARINA FORTI (ITàLIA)
Periodista amb seu a Roma. Va treballar al diari “il manifiesto” durant 30 anys, prin-
cipalment com a corresponsal a l’extranger i més tard com a editora. Va recórrer en 
profunditat l’Irán, el sud d’Àsia i el sud-est asiàtic. Va crear la columna “TerraTerra” 
sobre la justícia ambiental i els conflictes pels recursos naturals. El seu llibre “La sig-
nora di Narmada” (Feltrinelli 2004) va ser guardonat amb el Premio Elsa Morante de 
Comunicación. El seu últim llibre és “Il cuore di tenebra dell’India” (Bruno Mondadori 
2012). També contribueix regularment amb Internazionale.it.

GIANNI TOGNONI (ITàLIA)
Secretari General del Tribunal Permanent dels Pobles des de la seva fundació 
l’any 1979. Doctor en Medicina y Cirurgia, desde l’any 1969 ha portat a ter-
me activitats d’investigació bàsica, clínica, epidemiològica i de salut pública en 
alguns dels sectors més crítics de la medicina, com la cardiologia, la teràpia 
intensiva, la neurologia, la psiquiatria i la oncologia, publicant resultats a més 
de 600 articles a les revistes internacionals més prestigioses. Ha sigut director 
científic del Consorzio Mario Negri Sud, consultor OMS per a la sel·lecció dels 
medicaments essencials, membre fundador de la societat internacional per a la 
informació independent del medicament, coordinador de projectes d’epidemio-

logia comunitària a països de l’Amèrica Llatina i Central, així com també en alguns països africans. Des de la seva 
col·laboració amb el Tribunal Russell II a les activitats científiques també ha realitzat un treball actiu en el camp dels 
drets humans i dels pobles. 

SIMONA FRAuDATARIO (ITàLIA)
Treballa al Tribunal Permanent dels Pobles (TPP) desde l’any 2006, coordinant les seves 
sessions i activitats, realitzades principalment a l’Amèrica Llatina i Àsia, a països com 
Colòmbia, Mèxic, l’Índia, Cambodja, Indonèsia i Malàisia. Recentment, a coordinat la 
sessió que el TPP va realitzar a la ciutat de Palermo (desembre de 2017), com a segona 
etapa de la Sessió sobre les violacions dels drets humans de les persones migrants i 
refugiades. Ha participat en conferències internacionals sobre els temes de la memòria 
i els drets humans, realitzades a Itàlia i l’Amèrica Llatina. Ha editat la segona edició del 
volum de François Rigaux, “La Carta d’Argel” (Edizioni Gruppo Abele, 2012) i del volum 
“Colòmbia entre violència i dret. Implicacions d’una sentència Tribunal Permanent dels 

Pobles” (Ediciones DesdeAbajo, 2012). Ha sigut coautora de “Memorie di repressione resistenza e solidarietà in 
Brasile e in America Latina” (Ediesse 2013). 

BRIDGET ANDERSON (uK)
Professora de Migració i Ciutadania i Investigadora Directora de COMPAS. Doctorada 
en Sociologia i amb formació prèvia en Filosofia i Llengües Modernes. Ha explorat la 
tensió entre la flexibilitat del mercat laboral i els drets de la ciutadania, i va ser pionera 
en la comprensió de les funcions de la immigració en sectors clau del mercat de 
treball. És autora de “Us and Them? The Dangerous Politics of Immigration Controls” 
(Oxford University Press, 2013) i “Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domes-
tic Labour” (Zed Books, 2000) i coeditora de “Migrant Workers? Labour Shortages, 
Immigration and Public Policy with Martin Ruhs” (Oxford University Press, 2010 and 
2012), “The Social, Political and Historical Contours of Deportation” with Matthew 
Gibney and Emanuela Paoletti (Springer, 2013), i “Migration and Care Labour: Theory, 

Policy and Politics with Isabel Shutes” (Palgrave Macmillan, 2014). Ha treballat estretament amb organitzacions de 
migrants, sindicats i professionals del dret a nivell local, nacional i internacional

LAIA SERRA (ESTAT ESPANyOL)
Advocada penalista, treballa en drets humans, no discriminació, delictes d’odi i 
violència de gènere. Forma part de la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona,  de  Dones Juristes i de l’Associació Catalana per la Defensa 
dels Drets Humans, membre de la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i De-
núncia de la Tortura, i col·labora regularment amb diversos col·lectius feministes. 
Assessora de l’Observatori contra la Homofòbia i de l’Associació d’Assistència 
a Dones Agredides Sexualment (AADAS) desde 2014. Ha intervingut en campa-
nyes d’incidència política, com la dedicada a l’erradicació de les bales de goma 

a Catalunya, la contrària a introduir les pistoles Taser a l’armament dels Mossos 
d’Esquadra, la d’accés a la reproducció assistida de totes les dones, i la de lluita per un canvi de model d’atenció 
a la salud de les persones transgènere. Ha intervingut en diversos casos judicials relacionats amb els límits de la 
llibertat d’expressió, la criminalització de la protesta i la violència de gènere a través de les xarxes socials. Col·la-
bora a la redacció del Reglament de Desplegament de la Llei contra la LGTBIfòbia catalana i en articles d’opinió 
jurídics amb Diario.es, La Directa, El Punt Avui i Pikara Magazine.

PATRICIA OREJuDO (ESTAT ESPANyOL)
Profesora Titular de la Universitat de Dret Internacional privat dde la Universitat 
Complutense de Madrid. Advocada especialitzada en Drets Humans i Doctora 
en Dret. També ha impartit docència de grau i postgrau a molts altres centres 
d’Espanya, Europa i Llatinoamèrica. Membre de la campanya estatal pel tan-
cament dels CIE i de la Comisión Legal Sol. Ha traballat a Women’s Link Worl-
dwide com a advocada sènior, organització sense ànim de lucre  que utilitza el 
poder de la llei per a promoure i defensar els dets de les dones i les nenes, i ha 
col·laborat amb la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Investiga 
sobre temes relacionats principalment amb la migració des d’una perspectiva 
de gènere. 

STASA ZAJOVIC (MONTENEGRO)
Activista feminista, pacifista i membre del Moviment LGBT montenegrina, co-
fundadora y coordinadora de l’organizació Dones de Negre (Women in Black) 
de Belgrad, creada l’any 1991, a l’inici de la guerra a Iugoslàvia. A Belgrad, 
durant la guerra, va ser una de es activistes que liderà les vigílies silencioses de 
les “Dones de Negre” que van tenir lloc, setmanalment, entre els anys 1991 i 
1997, com a protesta noviolenta contra la guerra; la política del règim serbi; el 
nacionalisme; el militarisme i totes les formes d’odi, discriminació i violència. 
És una de les organitzadores del Tribunal de la dona a Sarajevo (maig del 2015). 

Miembros de l  Jurado

Membres de l  Tr ibuna l  Permanent de ls Pob les



El Tribunal Permanent dels Pobles (TPP) va ser establert l’any 1979, prenent com a re-
ferència principal la Declaració universal dels Drets dels Pobles (Carta d’Argel). Des 
de llavors, s’han organitzat un total de 46 sessions. Segons es declara al seu Estatut, 
el Tribunal promou el respecte universal i efectiu dels drets fonamentals dels pobles, 
examinant casos de violacions greus i sistemàtiques dels drets humans comeses per 
l’Estat, de la mà d’autoritats no estatals, per grups i organitzacions privades. El TPP té 
competència per a pronunciar-se sobre crims d’Estat, crims contra la pau i la humani-
tat, crims de genocidi, sobre violacions greus i sistemàtiques dels drets i les llibertats 
d’individus, pobles i minories. Es tracta d’un Tribunal d’Opinió i la seva activitat es fa 
necessària degut a la no existència d’una jurisdicció internacional competent que es 
pronuncii sobre els casos de justicia dels Pobles. A les seves Sentències, el Tribunal no 
es limita a l’aplicació de les normes existents, sinò que destaca buits i límits del sistema 
internacional de protecció dels drets humans, amb l’objectiu de traçar-ne l’evolució. El 
Secretariat del Tribunal  Permanent dels Pobles té la seva seu a la Fundació Lelio e Lisli 
Basso Issoco (Roma, Itàlia). 

Més i n formac ió :   h t tp : //permanentpeop les tr ibuna l . org

contac te : 
pp tr ibuna l_eu@riseup .ne t

h t tp : // transnat i ona lm igrantp la t form.ne t/
@MigrantPPT    #JuzgandoF ronteras

h t tps : //www. facebook .com/MigrantPPT/

Amb e l  supor t  de :

Sobre e l  Tr ibuna l  Permanent de ls Pob les
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