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Calendari de tallers 
virtuals adreçats a 

centres educatius i a 
la ciutadania

Octubre i novembre 2021



Defensors i defensores XI edició

Amaru Ruiz
Nicaragua

Drets 
mediambientals

Karen Taxilaga
Mèxic

Drets mediambientals

Karla Avelar
El Salvador 

Drets població LGTBI

Leiria Vay
Guatemala

Drets 
mediambientals

Luz Marina 
Hache

Colòmbia
Dret a la pau

Czarina Musni 
Filipines

Drets civils i polítics

L'edició d'enguany se centra en la defensa de la terra i el medi 

ambient, amb intersecció en la defensa dels drets de les persones 

migrades i refugiades, el dret a la pau i els drets de les dones i del 

col·lectiu LGBTIQ+

Manal Tamimi
Palestina

Dret a la pau

Margarita Pineda
Hondures

Drets 
mediambientals

Milena Florez
Colòmbia

Drets 
mediambientals

Regina
Mèxic

Drets de la 
població LGTBI

Reynaldo 
Domínguez

Hondures
Drets 

mediambientals

Marcelline 
Nyiranduwamungu

Ruanda 
Dret a la llibertat d'opinió

Ruth 
Mumbi

Kènia
Drets de les dones

Yolanda 
Oqueli

Guatemala
Drets mediambientals

Fes clic sobre el nom de l’activista per conèixer la seva lluita!

https://youtu.be/n-Y0_ApeItI
https://youtu.be/HveTWQnSkM8
https://youtu.be/aIhv9oeIK-0
https://youtu.be/7a58sXZL7Pw
https://youtu.be/bKt6qZS4lY8
https://youtu.be/bKt6qZS4lY8
https://youtu.be/yqZnHxoWGA0
https://youtu.be/R1JWM2xxJa4
https://youtu.be/V4faRXJsHCI
https://youtu.be/Fn_zqw6O3fY
https://youtu.be/XjW7DkS48rY
https://youtu.be/MiYB5hErpx0
https://youtu.be/MiYB5hErpx0
https://youtu.be/sEknPgFPTxs
https://youtu.be/sEknPgFPTxs
https://youtu.be/pYuf3w2OM0g
https://youtu.be/pYuf3w2OM0g
https://youtu.be/mPrnQA1ZwCU
https://youtu.be/mPrnQA1ZwCU


Format dels tallers 

Tallers en horari de matí: adreçats a centres educatius

o Els tallers estan oberts  als centres educatius dels 27 municipis del 

projecte. 

o La modalitat dels tallers és virtual, per mitjà de Zoom (cal inscripció 

prèvia). 

o La seva durada serà d’una  hora i estaran dinamitzats per una 

tallerista.  

o Els primers 15 minuts, la defensora exposarà la seva lluita i després la 

tallerista dinamitzarà les preguntes dels centres educatius.   

o Les preguntes es poden enviar per avançat al tècnic o la tècnica de 

l'ajuntament fins dos dies abans del taller o es poden fer el mateix dia 

per mitjà del xat de Zoom o activant la càmera i/o micròfon.  

o Cada aula i centre educatiu pot fer únicament una pregunta, ja que hi 

haurà molts alumnes connectats.

Inscripcions

o Termini per inscriure’s als tallers: 

- Tallers d’octubre: inscripcions obertes fins al 24 de setembre 

- Tallers de novembre: inscripcions obertes fins al 22 d’octubre 

Un cop passat el període de cada termini es tancaran les inscripcions

o Reviseu el calendari amb el dia i l'hora del taller amb cada defensora 

(pàgines 6 i 7).

o Trobareu un enllaç de Zoom. Allà us haureu d'inscriure i respondre 

unes preguntes.

o Us arribarà un correu electrònic de confirmació.



Indicacions tècniques

o Connecteu-vos puntuals! El taller començarà a l'hora indicada.

o Es pot connectar un usuari per aula i centre.

o És important que tingueu bona connexió a internet.

o Els tallers no es gravaran ni es retransmetran per xarxes socials.

o Si voleu, podeu activar la càmera perquè la defensora us vegi.

o Si queden preguntes pendents, les podeu fer arribar al tècnic/a 

municipal i la defensora enviarà un vídeo responent-les.

o Hi haurà servei d’interpretació de l’anglès al català per a les 

defensores de parla anglesa.

o Si teniu dubtes, contacteu amb la referent tècnica de l'ajuntament del 

municipi.

Tallers en horari de tarda: adreçats a tota la ciutadania

o Els tallers seran virtuals, per mitjà del canal de YouTube de Ciutats 

Defensores dels Drets Humans. 

o Tindran una hora de durada i seran dinamitzats per una tallerista.  

o Els primers 20 minuts, la defensora exposarà la seva lluita i després la 

tallerista dinamitzarà les preguntes per mitjà del xat del YouTube.  

o Els tallers quedaran gravats al YouTube i es podran visionar 

posteriorment.  

o No és necessària la inscripció.

Material complementari

o Dossier amb informació del projecte i entrevistes a les defensores

o Fitxes didàctiques amb activitats per treballar a l’aula

o Vídeos defensores XI edició 

https://www.youtube.com/channel/UClz8ob78gQQ83cWVJvBlvmA
https://ciutatsdretshumans.cat/wp-content/uploads/2021/07/DOSSIER_CDDH_2021.pdf
https://ciutatsdretshumans.cat/wp-content/uploads/2021/07/Dossier-fitxes-pedagogiques-CDDH_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mPrnQA1ZwCU&list=PLgripEJBCoI42MlWBeg77p2ndp0qnpp9A


Luz Marina Hache
Colòmbia
Movimiento Nacional de 
Víctimas de Crímenes de 
Estado (MOVICE)

7 d'octubre
9.00 - 10.00 h

Construcció de pau i lluita 
de les víctimes de crims 

d’Estat en el marc del 
conflicte armat a Colòmbia

Leiria Vay
Guatemala
Comité de Desarrollo 
Campesino (CODECA)

13 d'octubre
18.00 - 19.00 h

La defensa de la Mare Terra 
i el medi ambient per part 

dels moviments camperols i 
indígenes a Guatemala

Manal Tamimi
Palestina

14 d'octubre
9.00 - 10.00 h

Construcció de pau i lluita 
contra la ocupació 

israeliana de Palestina 

Reynaldo Domínguez
Hondures
Comité Municipal de Defensa 
de los Bienes Comunes y 
Públicos de Tocoa (CMDBCT)

19 d'octubre
18.00 - 19.00 h

La criminalització de la 
defensa de l’aigua contra la 

indústria de la mineria a 
Hondures 

Czarina Musni
Filipines
National Union of Peoples’ 
Lawyers (NUPL) 
Union of Peoples' Lawyers in 
Mindanao (UPLM)

20 d'octubre
9.00 - 10.00 h

La defensa del drets civils i 
polítics a les Filipines, on els 

opositors del govern són 
criminalitzats i perseguits

Marcelline 
Nyiranduwamungu
Ruanda
Réseau International des 
Femmes pour la Démocratie et 
la Paix

26 d'octubre
9.00 - 10.00 h

La defensa de la pau, la 
democràcia i llibertat 

d'expressió a la regió dels 
Grans Llacs de l’Àfrica

Karla Avelar
El Salvador
COMCAVIS trans
Asile LGBT

28 d’octubre
9.00 - 10.00 h

La protecció internacional 
de les dones trans i la 
població LGTBIQ+ i la 
situació a El Salvador

Activitat oberta al públic. No cal inscripció.

Activitat adreçada als centres educatius. Cal inscripció prèvia clicant a l’enllaç de 
Zoom. Inscripcions obertes fins l’1 d’octubre.

Calendari i inscripció: tallers d’octubre

https://zoom.us/meeting/register/tJcqfu6orzstHNKSEYlexTmX1t-DngFg2mO9
https://zoom.us/meeting/register/tJEuduCurDIqGtTlCqjZHRLyeH8tF74aHqOA
https://zoom.us/meeting/register/tJcld-CsrT4pE9Ju_fqcyIoiqVHOlTdaTC8o
https://zoom.us/meeting/register/tJwqdu6rqjMjGNb-Mge7-zBigSgVMmvzdGFb
https://zoom.us/meeting/register/tJYkfu6hqzkiE9JxwwMYPB10XAn57TVLDNvp
https://youtu.be/zEBBhXrOIy4
https://youtu.be/OgjSj6f49LU


Ruth Mumbi
Kènia
Bunge La Wamama 
Mashinani

2 de novembre
9.00 - 10.00 h

La defensa de les dones en 
situacions de vulnerabilitat 

als barris marginals de 
Nairobi

Yolanda Oquelí
Guatemala
Frente Norte del Area 
Metropolitana (FRENAM)  - 
Resistencia La Puya

4 de novembre
13.00 - 14.00 h

La lluita contra la mineria a 
Guatemala: criminalització, 

desplaçament forçat i 
resistències

Margarita Pineda
Hondures
Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras 
(COPINH)

9 de novembre
18.00 - 19.00 h

La defensa de la Mare 
Terra i la protecció de les 

minories ètniques i 
nacionals a Hondures

Regina
Mèxic

10 de novembre
13.00 - 14.00 h  

Drets de la població trans 
a Mèxic

Milena Florez
Colòmbia
Movimiento Ríos Vivos

16 de novembre
13.00 - 14.00 h  

Lluita per la defensa de 
l’aigua i la vida dels 
territoris contra les 
hidroelèctriques a 

Colòmbia

Amaru Ruiz
Nicaragua
Fundación del Río

17 de novembre
18.00 - 19.00 h  

Defensa de la biodiversitat 
i acompanyament de 
famílies camperoles i 
indígenes a Nicaragua

Karen Taxilaga
Mèxic
Unión de la Fuerza Indígena 
Campesina (UFIC)
Agua para todos y para todas

23 de novembre
13.00 - 14.00 h

Defensa de la Mare Terra, 
l’aigua i les poblacions 

indígenes a Mèxic

Calendari i inscripció: tallers de novembre

Activitat oberta al públic. No cal inscripció.

Activitat adreçada als centres educatius. Cal inscripció prèvia clicant a l’enllaç de 
Zoom. Inscripcions obertes fins al 22 d’octubre.

https://zoom.us/meeting/register/tJAlde6srDkpE9Zr38OgoD340ZUZ9trJI0oV
https://zoom.us/meeting/register/tJIof-irrDMsHNLzLO3Uzr1SEYwLma4pYcZJ
https://zoom.us/meeting/register/tJMkceCgpzsqG9P-cfF64M8JHonkCqbc1Gba
https://zoom.us/meeting/register/tJUrdu-vqzkiHd2-sxQuJ0vjHPFAlU3PXIVQ
https://youtu.be/zjDVhJiCKOQ
https://youtu.be/rfExbXGIze8
https://zoom.us/meeting/register/tJMtcO-urz0pG9fvetSLHev1nc6tc5fFmM6S


Més sobre Ciutats Defensores 

dels Drets Humans

Signa les peticions per demanar 

l’alliberament de les persones 

defensores de drets humans 

empresonades
o Nasrin Sotoudeh - SIGNA ARA 

o Ilham Tohti - SIGNA ARA

o Abdulhadi Al-Khawaja - SIGNA ARA

o Defensors de l'aigua del Guapinol - SIGNA 

ARA

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS

https://secure.avaaz.org/community_petitions/es/cap_de_govern_de_la_republica_islamica_de_liran_nasrin_sotoudeh_38_anys_de_preso_per_silenciar_la_defensa_dels_drets_humans/?ekYLBKrb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1156542-nasrin_sotoudeh_38_anys_de_preso_per_silenciar_la_defensa_dels_drets_humans&utm_term=YLBKrb%2Bes
https://secure.avaaz.org/community_petitions/es/cap_destat_de_la_republica_popular_de_la_xina_ilham_tohti_cadena_perpetua_al_dialeg_sobre_la_questio_uigur/?ekYLBKrb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1157576-ilham_tohti_cadena_perpetua_al_dialeg_sobre_la_questio_uigur&utm_term=YLBKrb%2Bes
https://secure.avaaz.org/community_petitions/es/cap_destat_del_regne_de_bahrain_abdulhadi_alkhawaja_cadena_perpetua_a_una_llarga_trajectoria_de_defensa_de_drets_humans_1/?ekYLBKrb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1157587-abdulhadi_alkhawaja_cadena_perpetua_a_una_llarga_trajectoria_de_defensa_de_drets_humans&utm_term=YLBKrb%2Bes
https://secure.avaaz.org/community_petitions/es/estat_dhondures_defensors_de_laigua_de_guapinol_mes_dun_any_en_preso_preventiva_2/?ekYLBKrb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1179336-defensors_de_laigua_de_guapinol_mes_dun_any_en_preso_preventiva&utm_term=YLBKrb%2Bes
https://secure.avaaz.org/community_petitions/es/estat_dhondures_defensors_de_laigua_de_guapinol_mes_dun_any_en_preso_preventiva_2/?ekYLBKrb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1179336-defensors_de_laigua_de_guapinol_mes_dun_any_en_preso_preventiva&utm_term=YLBKrb%2Bes
https://twitter.com/ciutatsddhh
https://www.instagram.com/ciutatsddhh/
https://www.facebook.com/ciutatsddhh
https://www.youtube.com/channel/UClz8ob78gQQ83cWVJvBlvmA

