
 

Nota de premsa 

 

El centre posa en marxa el primer projecte de reflexió innovador seleccionat a la 

darrera convocatòria, que es desenvoluparà a les seves instal·lacions des del 23 

de setembre i fins el 30 de juny de 2021   

 

Activistes i defensors del medi 
ambient es debaten al Palau Macaya 

de la Fundació ”la Caixa”  
 

 

• Defenders: les persones defensores del medi ambient és un dels 

projectes innovadors seleccionats en la darrera convocatòria 

impulsada pel Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa” i està 

coorganitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 

(CEDAT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). 

 

• El projecte vol donar veu a les persones defensores del medi ambient, 

així com fer visible la seva situació, moltes vegades complexa, per tal 

de dignificar les seves accions i fomentar les aliances amb els agents 

socials.  

 

• La primera taula de diàleg, que porta per nom Les persones 

defensores del medi ambient en un context de crisis ecològica i social, 

se celebrarà el proper dimecres, 23 de setembre a les 18 h al Palau 

Macaya (Passeig Sant Joan, 108). L’acte estarà obert al públic amb 

aforament limitat, seguint les normatives d’higiene i seguretat actuals.  

 

• Comptarà amb la participació virtual de Milena Florez, activista i 

defensora mediambiental i vicepresidenta del Movimiento Ríos Vivos 

(Colòmbia);  Miguel Pajares, president de la Comissió Catalana d’Ajuda 

al Refugiat (CCAR); Alberto Guerrero, Brigades Internacionals de Pau 

de Catalunya, i Laura Lorenzi, International Action for Peace.  

 

 

Barcelona, 17 de setembre del 2020.- El Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa” 

en col·laboració amb el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona 

(CEDAT) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), presenten el cicle Defenders: les 



persones defensores del medi ambient, un dels projectes innovadors seleccionats 

a la darrera convocatòria impulsada pel Palau Macaya. El cicle té l’objectiu de 

donar veu a les persones defensores del medi ambient i fer visible la seva activitat, 

per tal d’involucrar la societat civil i els agents socials en la seva protecció i 

dignificació, i fomentar les aliances de cura i protecció.  

 

La primera taula de diàleg se celebrarà el proper dimecres, 23 de setembre a les 

18 h i porta per nom Les persones defensores del medi ambient en un context 

de crisi ecològica i social. Comptarà amb la participació de Miguel Pajares, 

president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR); Alberto Guerrero, 

Brigades Internacionals de Pau de Catalunya, i Laura Lorenzi, International Action 

for Peace. L’activista Milena Florez, defensora mediambiental i vicepresidenta del 

Movimiento Ríos Vivos (Colòmbia), intervindrà en l’acte de manera virtual. Florez 

ha estat víctima de seguiments, fustigacions i amenaces al seu país arrel del seu 

activisme, raó per la qual va ser acollida al Programa Català  de Protecció a 

Defensors i Defensores de Drets Humans 2019. La taula estarà moderada per 

Antoni Pigrau Solé, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i director 

del CEDAT. 

 

L’objectiu d’aquesta primera trobada és contextualitzar la situació de crisi 

ecològica global i veure com afecta aquesta a la consecució dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS). Així mateix, es donarà a conèixer a la figura 

defensora els drets humans i el medi ambient, i la relació amb la situació de 

degradació ambiental actual.  

 

L’acte estarà obert al públic amb aforament limitat, seguint les normatives 

d’higiene i seguretat actuals. Imprescindible inscripció prèvia.    

 

Un cicle que reuneix les veus defensores del medi ambient 

 

El nou cicle és un dels projectes de reflexió innovadors seleccionats a la 

convocatòria del 2019 impulsada pel Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa” i es 

durà a terme des del 23 de setembre i fins el 30 de juny de 2021. En el transcurs 

del curs, el cicle programarà conferències i taules de diàleg amb l’objectiu de 

promoure el debat sobre la situació dels defensors i defensores del medi ambient i 

sensibilitzar en els aspectes socials i ambientals. Un espai on es facilitarà 

l’intercanvi d’idees i propostes de protecció i dignificació de la defensa dels drets 

humans ambientals.  

 

D’altra banda, el projecte vol fomentar el treball en xarxa entre defensors i 

defensores, programes i iniciatives de protecció i societat civil per buscar 



propostes de millora i empoderament dels mateixes persones que estan en la 

primera línia de defensa i resistència front a la degradació del medi ambient.  Així 

mateix es pretén reflexionar sobre el paper de les universitats en la defensa del 

dret a defensar el medi ambient. 

 

 

PONENT DESTACAT 

 

Milena Florez és defensora del 

medi ambient i els béns comuns a 

Colòmbia. És vicepresidenta del 

Movimiento Ríos Vivos, fiscal de l’ 

Organización de Mujeres 

Defensoras del Agua y de la Vida 

AMARU i presidenta de 

l’Asociación de Víctimas y 

Afectados por Megaproyectos de 

las veredas de Orejón, Chirí y 

Buenavista (ASVAM ORCHIBU). 

 

El Movimiento Ríos Vivos treballa per a la defensa dels drets humans i ambientals, i es 

basa en l'organització de les comunitats afectades per megaprojectes de grans 

hidroelèctriques i mineres, com és el cas de la hidroelèctrica d'Hidrotuango, construïda al 

riu Cauca per Empreses Públiques de Medellín. La construcció de la presa ha generat 

greus vulneracions de drets humans que es sumen a les ja provocades pel conflicte armat 

a la regió. 

 

El Cañón del Río Cauca ha estat al centre d’interessos en disputa que han generat 

situacions d'intensa violència des de fa més sis dècades. En aquest context, agreujat per 

la construcció de la presa d'Hidroituango, estan incrementant les vulneracions dels drets 

humans dels seus habitants. Com a conseqüència, s’estan portant a terme grans 

desplaçaments forçats de les comunitats camperoles, pescadores i mineres. Fins a 62 

matances han ocorregut dins l’àrea d'influència del projecte. L'estat Colombià  va ser 

condemnat internacionalment per les matances d'El Aro i La Granja a Ituango. 

 

Les persones defensores del Movimiento Ríos Vivos i les seves famílies ha rebut múltiples 

atacs i amenaces. Milena Florez ha tingut un paper de lideratge en la recol·lecció de 

denúncies de les persones afectades al terreny, la verificació de les condicions de 

seguretat de les comunitats i ha estat elegida portaveu davant de la Governació 

d'Antioquia. En aquest exercici ha estat víctima de seguiments, fustigacions i amenaces. 



Ha estat desplaçada forçada diverses vegades i va ser acollida al Programa Català  de 

Protecció a Defensors i Defensores de Drets Humans 2019. 

 

 

 

EL PALAU MACAYA, CENTRE DE REFLEXIÓ 

Amb més de 100 anys d’història, el Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa” és un dels emblemes 

arquitectònics modernistes de la ciutat de Barcelona. Des de l’any 1947, el Palau ha estat estretament 

vinculat a l’expansió de l’Obra Social ”la Caixa”, acollint primer l’Institut Educatiu de Sordmuts i de Cecs i, 

amb posterioritat, el Centre Cultural de la Fundació "la Caixa", precedent dels centres CaixaForum. L’any 

2012 el Palau va obrir les seves portes amb l’objectiu d’erigir-se com a centre de pensament i reflexió per 

al món professional i acadèmic i ser un espai de referència per impulsar la reflexió i la transformació 

social. 

  

La seu del Club de Roma i l’EEH 

Des d’abril de 2013, el Palau es converteix en la seu de l’Oficina a Barcelona del Club de Roma, per 

cooperar en el debat, la transformació i el coneixement dels problemes de l’àrea d’Europa, Mediterrani i 

Orient Mitjà, especialment en els temes relacionats amb els recursos, l’energia i el medi ambient. 

Actualment, aquest centre de reflexió és també la seu de l’Escola Europea d’Humanitats (EEH), un 

projecte impulsat per la Fundació ”la Caixa” i coordinat per l’equip directiu de la prestigiosa revista La 

Maleta de Portbou, que té l’objectiu de contribuir al debat cultural i europeu, utilitzant la clau 

humanística com a punt de partida. 

 

 

 

 

 

Més informació i gestió d’entrevistes: 

 

Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 
 

Esther Lopera – 685 99 04 60 – elopera@la-chincheta.com 

Yolanda Bravo – 685 51 24 76 – ybravo@la-chincheta.com 

Web Palau Macaya:  

https://obrasociallacaixa.org/es/palau-macaya-la-caixa-espacio-reflexion 
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