
 
 
 
 
 
 

Col·loqui: “Laïcitat a Iberoamèrica”.  
Presentació dels resultats del projecte “Espai de Llibertat” amb els casos de 
Guatemala i Colòmbia. 
 
Data: 24 de novembre de 2011 
Hora: 18:30h 
Lloc: Pati Manning. C. Montalegre, 7, 08001 Barcelona (enllaçar mapa) 
Activitat gratuïta, per confirmar assistència enviar correu a: 
fundacio@ferrerguardia.org 
 
Durant l’acte s’entregarà a les persones assistents un exemplar de la publicació 
amb els resultats de les investigacions dutes a terme a Colòmbia i Guatemala. 
 
Programa: 
 

- 18:30h: Presentació: a càrrec d’Oriol Illa, Director de la Fundació 
Francesc Ferrer i Guàrdia 

- 18:45h: Contextualització: “Laïcitat, Drets Humans i cooperació 
internacional”, a càrrec de: 

o Jaume Saura, President de l’Institut de Drets Humans de 
Barcelona i Professor de Dret Internacional Públic de la 
Universitat de Barcelona 

o Javier Bonomi, President de Fedelatina 

o Tono Albareda, President de Cooperacció 

- 19:30h: Presentació resultats del projecte “Espai de Llibertat”: 
projecte desenvolupat a Colòmbia i Guatemala per la promoció de 
la laïcitat, a càrrec de Santiago Castellà, professor de Dret Internacional 
Públic i Relacions Internacionals de la URV 

- Al finalitzar s’obrirà un torn de debat 
 
Contingut:  
 
El col·loqui té com objectiu debatre i reflexionar sobre el treball per la promoció 
de laïcitat i els Drets Humans a Iberoamèrica i divulgar els resultats de la 
investigació realitzada en el marc del projecte “Espai de Llibertat” amb els 
casos concrets de Colòmbia i Guatemala.  
 
La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia es una entitat sense ànim de lucre 
amb més de vint anys de trajectòria que treballa en l’àmbit de la joventut, 
l’educació i la participació i promou la laïcitat com a principi filosòfic de l’espai 
públic. Una laïcitat que permet i possibilita el lliure exercici de tota opció de 
consciència, des del marc inalterable que suposa el respecte als Drets Humans 
i el rebuig a qualsevol tipus d’imposició i/o discriminació. 
 



Des de la Fundació hem elaborat un projecte de promoció de la laïcitat i els 
Drets Humans a Colòmbia i Guatemala anomenat “Espai de Llibertat”. El 
projecte,iniciat al 2010, ha consistit en la realització de diferents activitats (, 
Fòrum “Espai de Llibertat”, investigacions i seminaris principalment), tant al 
nostre país com a Colòmbia i Guatemala, amb l’objectiu de promoure la laïcitat 
com a element clau en la construcció de la democràcia i l’aprofundiment en el 
respecte als Drets Humans. Hem propiciat un treball conjunt entre acadèmics i 
diferents organitzacions, que treballen en diferents àmbits com el gènere, 
LGTB, indígena, etc. a cada país per tal de compartir experiències i 
coneixements i, d’aquesta manera, estrènyer llaços entre Amèrica Llatina i 
Europa.  
 
Així mateix, hem creat la pàgina web “Espacio de Libertad” 
(www.espaciodelibertad.net) per donar suport al procés i al treball internacional 
en aquest àmbit. Aquest espai pretén ser un punt de trobada entre persones i 
organitzacions que treballen la laïcitat des de diferents països del món. Pretén 
facilitar l'intercanvi d'informació, experiències i propostes, impulsant, d'aquesta 
manera, la col·laboració per avançar en la defensa de la laïcitat, les llibertats i 
drets civils i la igualtat de tracte. 
 
Durant l’acte es farà entrega de la publicació amb els resultats de les 
investigacions dutes a terme a Colòmbia i Guatemala. 
 
Amb la col·laboració de: 
 

 
 
 
 

http://www.espaciodelibertad.net/

