Entitats i institucions participants:

Amnistia Internacional:

Moviment global que treballa per a que es respectin els Drets Humans a nivell mundial, a través de l’elaboració d’informes d’investigació i
accions centrades a impedir i posar fi a les greus
vulneracions que pateixen.
www.amnistiainternacional.org

Col·labora

Organitza

Associació Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, Lleida.cat:
Entitat que treballa amb programes de sensibilització, desenvolupament i cooperació internacional a Colòmbia.
www.acdclleidacat.com

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
(CEAR): entitat sense ànim de lucre que treba-

lla per a la defensa dels drets i la protecció de les
persones refugiades i immigrants a Catalunya.
www.ccar.cat

Comitè Català de l’ACNUR:

Associació que dóna suport a les tasques que
executa l’Alt Comissionat de les Nacions Unides
per els refugiats (ACNUR) a favor de les persones
desplaçades a la força.
www.eacnur.org

Fundació Pagesos Solidaris:
Entitat que té per objectiu participar en el desenvolupament humà, econòmic i social de les
societats agràries més empobrides i donar suport a les seves estructures organitzatives.
www.pagesossolidaris.org
Garrigues Cooperació Internacional:

Entitat creada fruit del treball dels darrers anys
en països llatinoamericans, en especial a Colòmbia.
www.garriguescooperacio.com

L’Ajuntament de Lleida:
Es troba agermanat amb la ciutat de Lérida (Regió del Tolíma - Colòmbia) des de l’any 1995, on
des d’aleshores, s’han posat en marxa diferents
projectes de cooperació.
www.paeria.cat/dcci

ELS DRETS HUMANS A REFLEXIÓ
19 DE JUNY DE 2014

El conflicte colombià és el més antic del món que encara
no es troba en fase de negociació.

EXPOSICIONS:
Del 16 de juny al 07 de juliol

“ Lleida – Lérida: Dues ciutats germanes”
de l’Ajuntament de Lleida
Mo stra que explica els diferents projectes
que l’Ajuntament de Lleida ha executat a la
ciutat germana de Lérida - Colòmbia.”
Ve stíbul del Centre Cívic de Bordeta
AV/ Pla d'Urgell S/n

És per això que aquest any Colòmbia en Viu es
centra en un anàlisi del procés de pau de l’Havana.

DIJOUS 19 DE JUNY DE 2014
Taula Rodona: "El procés de pau a Colòmbia. Un repte de futur"
20.00h Café Teatre de l’Escorxador
C/ Roca Labrador, 4, bis. Lleida
Intervenen:
- Sr. DAVID BONDIA, professor de Dret Internacional Públic a la UB i Director
de l'Institut de Drets Humans de Catalunya.
- Testimoni de la mà del Comitè Català de l'ACNUR d'una sociòloga colombiana,
experta en violència de gènere, justícia i pau.
- Sra. ELISA CRUZ, activista Colombiana de la mà d'Amnistia Internacional.
Modera la taula el Sr. Xesco Guillem, del Comitè Català de l'Acnur.

“La Pau a Colòmbia, un teixit de llaços comunitaris”
de Garrigues Cooperació Internacional
Parla del procés de reinserció de les persones que han format part dels grups Armats.
Vestíbul del Centre Cívic de Cap Pont
C/ Alfons II, 14

©ACNUR/UNHCR

Les entitats i institucions organitzadores de “Colòmbia
en Viu” treballem conjuntament per tal de vetllar per la
transformació del conflicte colombià, promovent la
sensibilització de la ciutadania de Lleida entorn la
protecció dels Drets humans i donant a conèixer les
diferents activitats i projectes de cooperació al
desenvolupament que es duen a terme des de la ciutat de
Lleida.

