Si parlem de racisme, de xenofòbia, de tenir els mateixos drets dins de la nostra
diversitat. Si parlem d’homofòbia, de lesbofòbia, de qualsevol discriminació per raó
de gènere, si ens referim als drets de la joventut per formar part de la societat i tenir
accés a un habitatge i a un treball dignes, si parlem de les persones refugiades i la
constant vulneració de la convenció del 28 de juliol de 1951 i el dret d’asil...estem
parlant de Drets Humans, una fita de la història de la humanitat assolida l’any 1948.
Sabadell és una ciutat compromesa amb la defensa i protecció dels drets humans.
L’any 2000 es va signar la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
ciutat, una eina que posa de manifest les necessitats específiques de les ciutats
per afavorir que tota persona que hi visqui pugui gaudir plenament dels seus drets.
Dins d’aquest marc d’accions, l’Ajuntament de Sabadell signa, durant aquest mes de
novembre, un conveni amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya per col·laborar
amb l’Oficina de Drets Civils en temes de formació, assessorament i defensa dels
Drets Humans a la ciutat.
En aquest marc, a la nostra ciutat comptem amb l’Oficina de Drets Civils, un servei
per donar resposta a les diferents vulneracions de drets humans que puguin patir
les persones que viuen a Sabadell. Aquesta oficina té com a objectiu la promoció i
el respecte de la igualtat entre les persones independentment del seu sexe, cultura,
ètnia, origen, orientació sexual o creença.
Aquest programa d’activitats ofereix un seguit de propostes diverses per conèixer,
reflexionar i reivindicar els drets de les persones. El seu conjunt respon al compromís
de la ciutat i les seves entitats amb la defensa dels Drets Humans i amb el deure
que tenim de respectar-los. Per això coneguem-nos, relacionem-nos, barregem-nos,
mesclem-nos, convivim com el que som: una única ciutat amb moltes persones
diferents, totes amb drets, cap amb privilegis, ni una amb discriminació.   
Míriam Ferràndiz
Regidora de Drets Civils i Ciutadania

Trobada de nens i nenes d’esplais amb
les seves famílies, per realitzar activitats
de difusió dels drets dels infants, reconeguts a la Convenció de les Nacions Unides 1989
20 de novembre de 10 a 14 h,
a la Plaça del Doctor Robert
L’exposició fotogràfica “Catalunya Bombardejada”, és un homenatge a les més
de 5.000 víctimes a Catalunya durant els
bombardeigs indiscriminats de les aviacions italiana i alemanya durant la Guerra
Civil. Explica, amb imatges i textos, com
afectaren els bombardeigs, quins danys
comportaren, quina resposta provocaren
entre la població civil i què es pretenia
amb aquests atacs sistemàtics.
Del 4 al 30 de novembre,
al Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Organitza:
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell i
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats
de Catalunya
Hi col·labora:
Memorial Democràtic

Curs adreçat a membres d’entitats veïnals
de la ciutat i persones interessades en formar-se i capacitar-se com a agent antirumors i amb tècniques de mediació comunitària, per fer front als rumors, als prejudicis
i estereotips sobre la diversitat cultural que
afecten la convivència i la cohesió social.
14, 21 i 28 de novembre de 18 a 21 h
a l’Associació de Veïns de Torreguitart
(Avda. de l’Alcalde Moix, 24)

Organitza:
Moviment d’Esplai del Vallès i Regidoria de
Cicles de Vida

Cal inscripció prèvia:
dretscivils@ajsabadell.cat

Taller de creació tèxtil adreçat a dones,
per fomentar la relació entre elles i conèixer els propis drets. En aquest taller no
cal cap coneixement tèxtil previ, només
les ganes d’explicar la pròpia història.

Organitza:
Regidoria de Drets Civils i Ciutadania i Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS)

Els dimarts de 17.30 a 19.30 h,
al Casal Cívic Rogelio Soto
(c. de Campoamor, 93)

Hi col·labora:
Centre d’Estudis Africans i Interculturals i D-CAS

Organitza:
Regidoria de Drets Civils i Ciutadania

Distric Zero és un documental que ha guanyat diversos premis internacionals i que
explica les vivències dels refugiats del camp
més gran de Jordània (el segon del món).
Maamun Al-Wadi és un refugiat que ajuda a
reparar els mòbils del camp. D’aquesta manera es recuperen imatges que expliquen la
història de cada persona: temps més feliços
amb la família i els amics, fotografies de la
guerra i l’exili... així, a partir d’aquests documents individuals es reconstrueix i visualitza
la història de tot un poble. Després hi haurà
un col·loqui amb la participació d’un dels directors, Pablo Tosco.
28 de novembre a les 19.30 h,
a l’Alliance Francaise de Sabadell
(c. de Sant Joan, 35)
Organitza:
Alliance Française i Oxfam Intermón
Hi col·labora:
Plataforma Ciutadana de Suport a les Persones Refugiades

Activitat de contes per a nens i nenes entre 4 i 10 anys, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional dels Drets
dels Infants.
30 de novembre a les 18.30,
a la Biblioteca de Ponent
(Pl. d’Ovidi Montllor, 5)
Organitza:
Lliga dels Drets dels Pobles

Amb aquesta exposició proposem fer un
viatge pel món a través de tres llapis de
colors que mostren la unitat entre nens
i nenes de les més diverses cultures i
contextos. Els mateixos tres llapis van recórrer milers de quilòmetres en diversos
continents durant molts mesos, sent testimonis d’un sòlid compromís amb l’educació.
De l’1 al 17 de desembre,
al Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Organitza:
Indian Sunrises i Sonrisas de Bombay

Xerrada inaugural de l’exposició a càrrec
de José Mansilla, responsable de projectes de Sonrisas de Bombay.

Sessió de contes per a nens i nenes que
reflectecteixen alguns dels drets de la infància. A càrrec de l’editorial Taka Tuka.

1 de desembre a les 18.30 h,
al Casal Pere Quart
(Rambla, 69)

3 de desembre a les 12 h,
al Librerío de la Plata
(c. de Sant Jaume, 8)

Organitza:
Indian Sunrises i Sonrisas de Bombay

Organitza:
Librerío de la Plata
Hi col·labora:
Editorial Taka Tuka

Xerrada amb la participació de Samar
Taha Farah, sociòloga especialista en Dret
Internacional i José Copete, antropòleg i
participant de la Revolució Siriana.
2 de desembre a les 18.30 h,
al Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Organitza:
Federació d’Associacions d’Immigrants del
Vallès, Istishraq, Federació d’Associacions
de Veïns de Sabadell (FAVS), Universitat Popular de Sabadell (UPS)
Hi col·labora:
Plataforma Ciutadana de Suport a les Persones Refugiades

Es tracta d’una jornada sobre els drets humans, per tal de sensibilitzar sobre la seva
importància i analitzar les causes de la seva
vulneració. A més, també es donaran a conèixer els valors del miraisme. Ponents: Enrique
Montes, president Miraísmo Internacional;
Marco Aparicio Wilhelmi, doctor en Dret Públic, professor de la Universitat de Girona.
3 de desembre d’11 a 14 h,
al Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Organitza:
Asociación Amigos Mira España,
seu Sabadell

Aquesta activitat té per objectiu la promoció del comerç just que ofereix una
vida digna als productors i productores
del sud. A més, pretén sensibilitzar la ciutadania a través de les diferents campanyes d’Oxfam Intermón (refugiats, desigualtat social, evasió fiscal, ...)
3 de desembre de 10 a 14 h,
a la Plaça del Mercat
Organitza:
Oxfam Intermón

Projecció del documental “La Barcelona
deportada”, sobre l’exili dels republicans de
Barcelona a l’acabament de la Guerra Civil
Espanyola. Es comptarà amb la presència
de Juan Manuel Calvo Gascón, membre
d’Amical de Mauthausen. Activitat dirigida
a joves estudiants de secundària.
7 de desembre a les 12 h,
al Cinema Imperial (Plaça Imperial, 4)
Organitza:
Amical de Mauthausen i la Regidoria de
Drets Civils i Ciutadania

En commemoració del Dia Internacional dels
Drets Humans, artistes de Sabadell pintaran
algunes parets per deixar els carrers amb la
petjada del nostre compromís de ciutat amb
la promoció dels drets humans. Cada espai
comptarà amb una dinamització teatral que
acompanyarà el procés de creació del mural.
10 de desembre,
Més informació:
www.sabadell.cat/dretscivils
Organitza:
Ajuntament de Sabadell
Hi col·labora:
Associació Grafftastics i Quarta Distància

Activitat de contes per a nens i nenes
d’entre 4 i 10 anys, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional dels
Drets dels Infants.
13 de desembre de 18 a 19 h,
a la Biblioteca Vapor Badia
(c. de les Tres Creus, 127-129)
Organitza:
Lliga dels drets dels Pobles

Ahmed Galai és membre de la Lliga Tunisiana dels Drets humans, integrada en
el Quartet de Diàleg per la Pau, Premi
Nobel de la Pau 2015. El grup ha estat
premiat perquè va permetre que Tunísia,
en pocs anys, establís un sistema constitucional de govern que garantís els drets
fonamentals de tota la població, sense
distinció de gènere, convicció política o
creença religiosa.
15 de desembre a les 19 h,
a la Casa Duran
(c. del Pedregar, 7)
Organitza:
Síndic Municipal de Greuges

Trobada a favor de la pau, on es realitza
un quart d’hora de silenci i es farà una
lectura relacionada amb els drets humans.
15 de desembre a les 20.45 h,
a la plaça del Doctor Robert
Organitza:
Roda de la Pau

En el marc del Dia Internacional del
Migrant, es presentarà el llibre “Historias de vida” que pretén reflectir
l’aportació de la immigració durant
les dècades 1950-1960 i 20002010, i com van afectar al desenvolupament de la ciutat a través d’entrevistes, reportatges i relats amb
referents socials. També s’exposarà
la col·lecció de pintures “Catalunya
Multicultural”, de l’artista Elizabeth
Quito amb una mostra de rostres
d’arreu del món que han arribat a Sabadell.
La Asociación de Uruguayos de Sabadell oferirà actuacions musicals
amb Candombe Bantu i Dansas del
Altiplano de Bolivia. L’activitat s’acabarà amb un petit piscolabis.
16 de desembre a les 18 h,
a l’auditori de la Biblioteca Vapor Badia
(c. de les Tres Creus, 127-129)
Organitza:
Federació d’Associacions d’Immigrants del
Vallès FAIV
Hi col·labora:
Càtedra de Moviments Socials de la Universitat Pompeu Fabra i Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS)

Tothom qui ho vulgui, fent un petit donatiu, podrà dipositar una espelma a
terra per tal de crear un punt de llum a
la plaça de l’Ajuntament. Els diners que
es recullin serviran per finançar un projecte de Mans Unides Sabadell. Durant
l’acte hi haurà música en viu de grups
voluntaris.
17 de desembre de 17 a 21 h,
a les escales de l’Església de Sant Fèlix
(Pl. de Sant Roc)
Organitza:
Mans Unides

Espectacle de música, dansa i poesia per
commemorar el Dia Internacional del Migrant i sensibilitzar a la població per tal que
es respecti l’article 13 de la Declaració Universal de Drets Humans, segons el qual “Tota
persona té dret a circular lliurement i a triar la
seva residència dins les fronteres de cada Estat. Tota persona té dret a sortir de qualsevol
país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.”
17 de desembre a les 18.30 h,
a l’Estruch
(c. de Sant Isidre, 140)
Organitza:
Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants
(SCAI) i Escola Body Art
Hi col·labora:
Controversia, Estruch Bar i Plataforma Ciutadana de Suport a les Persones Refugiades

S’oferirà al personal municipal una sessió
formativa sobre drets humans, a càrrec de
l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

Acte de reconeixement a les persones participants als programes d’acollida de Sabadell.

Organitza:
Regidoria de Drets Civils i Ciutadania

21 de desembre a les 18 h,
al Teatre Principal (c. de Sant Pau, 6)

Hi col·labora:
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).

Organitza:
Regidoria de Drets Civils i Ciutadania
Hi col·labora:
Consorci per a la Normalització Lingüística
(CNL), Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI), Càritas Sabadell, Creu Roja, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), Federació d’Associacions d’Immigrants de Sabadell
(FAIV), Transports Urbans de Sabadell (TUS)

Durant tot el període, les biblioteques
municipals destacaran els materials que
tinguin sobre els drets humans, i realitzaran petites exposicions a cada biblioteca,
tant per a adults com per a infants.
Organitza:
Biblioteques Municipals de Sabadell

