
DOSSIER 
ACTIVITATS
PROGRAMA VALENCIÀ DE PROTECCIÓ 
INTEGRAL I D’ACOLLIDA A DEFENSORS 
I DEFENSORES DE DRETS HUMANS



QUÈ ÉS?

• El Programa valencià de protecció integral i d’acollida a 
defensores i defensors de drets humans (València Defensa) és una 
iniciativa ciutadana impulsada per deu organitzacions i col·lectius 
valencianes: Atelier ONGD, CEDSALA, CEAR-PV, Colectiva de Mujeres 
Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España, Entreiguales València, 
Fundació Mundubat, Intersindical Valenciana, Perifèries del Món, 
Plataforma Valenciana de Solidaritat amb el Poble Saharaui i 
Sodepau.

• Està dirigit a persones pertanyents a comunitats, organitzacions 
populars i/o moviments socials i sindicals que es troben amenaçats en 
els seus països d’origen por la seua postura activa en la defensa dels 
drets humans.

• Gestiona: Associació Entreiguales València i Colectiva de Mujeres 
Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España.

• Suport i finançament: Institut Valencià de la Joventut, Regidoria de 
Cooperació al Desenvolupament i Migració de l’Ajuntament de 
València i protectdefenders.eu



QUÈ FEM?

Reubicació temporal i acollida inicial.

Accions formatives i de sensibilització sobre el programa i 
el treball en la defensa dels drets humans.

Acompanyament psicosocial.

Incidència política amb agents públics i privats, 
inclosos la societat civil.

Enfortiment de xarxes de solidaritat

Facilitació de processos formatius bidireccionals 
vinculats a la defensa dels drets humans.

Acompanyament i seguiment al retorn de les persones 
defensores i a les comunitats de pertinència.



ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ

El vídeo joc Choose Your Líder és una 
aposta per apropar les persones jóvens 
a la problemàtica dels drets humans i la 
tasca que realitzen els i les defensores 
dels drets humans utilitzant codis i 
llenguatges que maneja la gent jove.

Dirigit a joves de 1r i 2n d’ESO

Duració: 1 hora

Necessitats tècniques: ús de la sala 
d’Informàtica



CHOOSE YORU LIDER

Choose Your Líder pren una frase habitual dels 
videojocs, Choose your fighter, i li fa un volt  amb 
un sentit pacifista, per a triar una lluitadora. Els i 
les jugadores podran triar una lideressa que 
denuncie la situació de la seua comunitat i treballe 
per a aconseguir la pau en els tres itineraris 
proposats: la defensa de Río Verde, la comunitat 
de Santa María i millora de la vida de la comuna. 
A partir d'això es desenvolupa un videojoc en 
format de Quiz, a manera de test o concurs en els 
quals es premien les
decisions que tinguen un benefici directe en la 
comunitat.



TALLER DEFENSAR QUI DEFENSA
A través de la metodologia de les biblioteques humanes, es desenvoluparan amb les 
tres defensores diferents tallers preparatius en els quals escriuran les seues històries de 
vida, destacant quan i per què es van iniciar en la defensa dels drets humans, com 
treballen en la seua organització i/o comunitat, quines problemàtiques enfronten i com 
es poden teixir xarxes de solidaritat.

Amb aquesta dinàmica, es preparen per a realitzar conversatoris amb les i els joves.

Cada taller inicia amb la presentació del curt d'animació “Defensar qui
Defensa. Cuidar qui cuida”.

• Dirigit a joves de 3r i 4t de l'ESO.

• Duració: una hora.

• Necessitats tècniques: ordinador i projector.



TALLER DRETS 
ANIMATS

• És una sèrie de tallers d'animació 
sobre els drets humans que convida 
les persones participants a produir 
una xicoteta peça audiovisual i a 
reflexionar sobre el tema, i que 
estan dirigits pel cineasta i educador 
Emilio Martí.

• Té com a objectiu central que 
gaudisquen dels tallers i entenguen 
la importància dels drets humans, de 
la seua defensa, de la protecció de 
les persones defensores que posen la 
seua vida en risc, i sobre l'ús de les 
tècniques audiovisuals per a la 
protecció i la difusió dels drets 
humans i de les seues defensores.



TALLER DRETS 
ANIMATS

En la primera part, es realitza la introducció al significat del 
tractat dels drets humans, la importància del "pacte” i de 
respectar-lo, es parla sobre com es compleixen aquests drets.
El debat pot convidar a oferir maneres en què els drets 
humans es complirien millor, o fins i tot per a indicar drets que 
no estan recollits en aquesta carta.

En aquests tallers se subratllarà la diversitat de les persones 
que defensen els drets humans, els diferents contextos en els 
quals duen a terme el seu activisme i les problemàtiques que 
han d'enfrontar a partir de la seua presa de responsabilitat 
respecte a la defensa dels drets humans. Les i els participants 
podran compartir en quines situacions elles mateixes defensen 
els drets humans.

En la segona part, les persones participants creen un clip de 
vídeo sobre els drets humans que comprén la tècnica bàsica i 
com usar-la amb mitjans assequibles.
(mòbils, xicotets trípodes, paper i llapis de colors).

• Duració aproximada: tres hores

• Rang d'edat: primer i segon cicle de Primària, ESO, 
Batxillerat



DOCUMENTALS

Les mobilitzacions massives que es van 
donar a Colòmbia en plena pandèmia 
van iniciar-se el 28 d'abril de 2021 i es 
van prolongar per més de tres mesos; hi 
van participar més de 10 milions de 
persones.
Les i els joves van participar de 
maneres diverses en la mobilització i a 
través d'aquest documental es recullen 
testimoniatges sobre la vulneració als 
drets humans per part de les forces de 
seguretat.

DAVID GUEVARA,REALITZADOR:
(Colòmbia) 2021

Duració: 20 minuts



Resistint la despulla. Lluita del 
Consell Comunitari Afro 
Renàixer del Micay

La lluita per la permanència en el 
territori del Consell Comunitari 
Afro Renàixer del Micay (Cauca 
Colòmbia) és el clar exemple del 
procés històric d’etnocidi que han 
patit les comunitats 
afrodescendents. Han sigut 
víctimes de desplaçament i 
despulla de terres de famílies i 
comunitats, al ritme de l'expansió 
de l'economia extractivista i 
agrícola per a beneficis de les 
grans empreses i les xarxes del 
narcotràfic que s'oposen a la 
construcció de la pau.

REALITZADOR: Procés de 
Comunitats Negres (Colòmbia), 
2021

Duració: 19 minuts



Documental.
Resistència i conflicte armat 
en el baix Atrato

Aquest documental naix de la 
necessitat de registrar les veus de 
les comunitats del baix Atrato 
(Colòmbia) que romanen en el 
territori lluitant per una vida digna 
enmig del foc creuat..

REALITZADORA: Lisbet Montaña, 
(Colòmbia) 2020

Duració: 33 minuts



Documental.
DEFENSORES, 
Dones protegint la vida. 
Lluites, violències i resistències.

El testimoniatge de defensores dels 
drets humans colombianes que 
diàriament lluiten posant en risc la 
seua pròpia vida per a aconseguir 
una vida més justa i igualitària. 
Algunes des de l'exili mantenen el 
vincle amb les seues organitzacions 
i territoris, afronten el duel i 
busquen maneres de visibilitzar la 
discriminació i la violència contra 
les dones.

REALITZADOR: Sergi Tarín 
(València) 2020

Duració: 28 minuts



Dones, drets humans i pau

Cinc anys de la signatura de 
l'Acord de Pau entre el govern de 
Colòmbia i la guerrilla de les FARC- 
EP, quin és el balanç de compliment 
dels acords?

Entre 2017 i 2021, 178 dones 
defensores han sigut assassinades i, 
almenys, 37 d'elles han patit també 
tortura, violència sexual o 
l'assassinat de parents pròxims

REALITZADOR: La Cosecha 
Comunicación, (València) 2021 



+info:

https://www.valenciadefensa.org/

asociacionentreiguales@gmail.com

programavalenciadefensa@gmail.com

Mòbil: 685 618 781.

https://www.valenciadefensa.org/
mailto:asociacionentreiguales@gmail.com
mailto:programavalenciadefensa@gmail.com



