Jornada “BRÚIXOLA PER ALS DRETS HUMANS”
Barcelona, 2 de Desembre de 2021
CV  Sra. Concha Par

PONÈNCIA: “Experiències i lliçons jurídiques i psicosocials”
Advocada en exercici, especialista en Dret Migratori, Estrangeria i persones en
moviment transnacional.
Diplomada en el Màster sobre la defensa dels drets i llibertats dels estrangers així
com sobre la protecció internacional i sol·licitants d'asil a Espanya. Diplomada
amb el “HELP CERTIFICATE “lliurat en el marc del programa europeu per a
l'educació en drets humans per als professionals de l'àmbit jurídic (HELP) en
l'àmbit de l'asil i de la Convenció Europea de Drets Humans.
Partner Institution Abogacia Espanyola, Consell General,
Council of Europe.
Membre fundador de l'Associació Catalana de Professionals de l'Estrangeria ACPE.
I ha estat de la Comissió d'Estrangeria del ICAB. Participa com a ponent en els
Cursos Generals d'Estrangeria organitzats per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Barcelona (ICAB) i ha impartit classes en especialitzades en aquesta matèria. Ha
estat partner del
Programa DAPHNE III
"Job-*keeping and vocational
integration for victim of domestic violence" cofinançat per la Comissió Europea.
Direcció General de Justícia i l'Associació Salut i Família. I Partner en el programa
Leonardo– Multilaterale JuSCA LLP-*LDV-PA-10-*IT-399.“Comunicació intercultural
en serveis d'orientació jurídica i psicosocial “ . Representant de
l’Associació Salut i Família en els tallers de treball i en l'Assemblea General Anual
de PICUM. Organització no governamental que promou el respecte pels drets
humans dels migrants indocumentats. És Membre del Grup Jurídic sobre
Immigració del Consell Municipal d’Inmigracio de l’Ajuntament de Barcelona.
Membre del grup jurídic PICUM Working Group on borders and detention Focus:
border control/ externalisation (EU-Turkey deal), detention and deportation i
Assessora
jurídica
en
la Associació Catalana
de Residents Senegalesos a
Catalunya, ACRS,
Actualment imparteix classes en el ESHOB, i és Assessora Jurídica en l'entitat
Salut i Família en el programa Brúixola que ofereix orientació jurídica i suport
psicosocial per a la vida personal i familiar a dones de tots els orígens.

