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HI TENIM  
TOT EL DRET

EN TENS  
TOT EL DEURE

ACTIVITATS
del 15 de novembre al 18 de desembre

PROGRAMA DRETS HUMANS  |  SABADELL 2022



La Declaració dels Drets Humans l’any 1948, és un conjunt de normes 
reguladores de caràcter universal que permeten la convivència pacífica 
entre pobles, religions, ètnies i maneres d’entendre el món. Són concebuts 
com un mitjà per protegir la persona davant els estats, ja que es fona-
menten en el principi del respecte incondicional a la persona, en la seva 
dignitat i la seva vàlua. 

El reconeixement dels drets inherents a l’ésser humà és un procés en per-
manent evolució i actualització, que avança en funció de les necessi-
tats i el context. Des de l’aprovació de la Declaració Universal els Drets 
Humans el 1948, hi ha hagut transformacions molt importants que han 
comportat l’aparició de nous reptes que requereixen el reconeixement de 
nous drets, anomenats drets humans emergents.

Les ciutats són un espai clau per la implementació i garantia real dels 
drets humans,  aquesta realitat i els nous reptes sortits de l’evolució dels 
drets humans emergents van portar al municipalisme l’any 2000 a tre-
ballar en xarxa per a la construcció d’eines de defensa i garanties  dels 
drets de les persones. Així va néixer la Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans de la ciutat, que Sabadell va signar el mateix any. En 
ella es recullen els drets dels ciutadans i ciutadanes i els compromisos dels 
ajuntaments per aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets. 

Des de l’Ajuntament de Sabadell impulsem aquest programa per seguir 
promovent i difonent el respecte a la igualtat entre les persones, fent evi-
dent la lluita que des de les ciutats s’ha de continuar exercint per garantir 
els drets humans a tota la ciutadania.

El programa d’activitats a l’entorn dels Drets Humans es desenvolupa 
durant els mesos de novembre i desembre i respon al compromís de 
la ciutat i les seves entitats amb la defensa dels Drets Humans i amb el 
deure de defensar-los.

PROGRAMA DRETS HUMANS  
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DIA UNIVERSAL DELS  
DRETS DELS INFANTS

20 NOV

DIA INTERNACIONAL PER A 
L’ELIMINACIÓ DE LES VIOLÈNCIES 
ENVERS LES DONES

25 NOV

DIA MUNDIAL  
DE LA SIDA

1 DES

DIA INTERNACIONAL DE LES  
PERSONES AMB DISCAPACITAT

3 DES

DIA INTERNACIONAL 
DEL VOLUNTARIAT

5 DES

DIA INTERNACIONAL  
DELS DRETS HUMANS

10 DES

DIA INTERNACIONAL DE LLUITA 
CONTRA LA ISLAMOFÒBIA

12 DES

DIA INTERNACIONAL DE  
LES PERSONES MIGRADES

18 DES
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Pl. de Montserrat Roig i del Mestre 
Planas

FESTEGEM ELS DRETS DELS 
INFANTS

Vine amb tota la família a gaudir 
d’aquesta jornada festiva i reivin-
dicativa per commemorar els drets 
dels infants. La diversió, els jocs i la 
música seran les protagonistes del 
dia!

D’11 a 13.30 h 
Inflables, jocs i tallers infantils

De 12 a 13 h 
We can be superheroes. Party fa-
miliar 
Sessió de dj familiar a càrrec de 
Siammis Djs

De 13 a 13.10 h 
Lectura del manifest DUDI a càr-
rec de representants del Consell 
dels Infants i Adolescents de Sa-
badell

Organitza: Ajuntament de 
Sabadell. Consell dels Infants i 
Adolescents de Sabadell

20 de 
novembre

20 de 
novembre
IL·LUMINEM SABADELL PELS 
DRETS DELS INFANTS

La façana de l’Ajuntament s’il·luminarà 
de color blau amb motiu del Dia Mun-
dial de la Infància, adherint-se així a la 
proposta mundial d’UNICEF.
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22 de 
novembre
a les 18 h
Espai Àgora (c. de Sol i Padrís, 93)

TALLER “DEL SILENCI A LA 
PARAULA: DONA I DIVERSITAT 
FUNCIONAL”

Proposta per obrir un debat sobre dona 
i integració, sobre la igualtat i la diferèn-
cia, sobre la tolerància i la lluita. El taller 
proposa una reflexió sobre el que supo-
sa ser dona avui en dia, i sobre la doble 
estigmatització de la dona amb discapa-
citat.
Activitat dirigida a entitats de l’àmbit de 
la diversitat funcional.

Organitza: Ajuntament de Sabadell

24 de novembre 
PLENARI DEL CONSELL DELS INFANTS I ADOLESCENTS

El Consell dels Infants i Adolescents de Sabadell celebra la seva sessió plenària 
on presenten les propostes sobre els drets dels infants treballades aquests 
mesos. A més, aquest dia també es dona la benvinguda als nous consellers i 
conselleres. Tot plegat, acompanyat d’un espectacle molt especial.

a les 18 h - Complex Gent Gran Alexandra (pl. Ovidi Montllor 3)
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24 de 
novembre
a les 13.30 h
Institut Escola Industrial 
(c. de Calderon, 56)

XERRADA “LES 
MIGRACIONS”

A càrrec de l’Institut de Drets Hu-
mans de Catalunya (IDHC) i la Lli-
ga dels Drets dels Pobles.
Activitat adreçada a l’alumnat del 
centre educatiu.

Organitza: Ajuntament de 
Sabadell
Col·labora: Institut de Drets 
Humans de Catalunya i la Lliga 
dels Drets dels Pobles

22 de 
novembre 
a les 20 h
Complex Esportiu Olímpia 
(c. de l’Apúlia, 4)

ACTE CENTRAL DEL 25N – 
DIA INTERNACIONAL PER 
A L’ELIMINACIÓ DE LES 
VIOLÈNCIES ENVERS LES 
DONES

Partit de futbol participatiu per de-
nunciar les violències masclistes a 
l’esport, amb jugadores i jugadors 
dels primers equips del Centre 
d’Esports Sabadell. Vens a ani-
mar-nos?
Informació a genere@ajsabadell.
cat

Organitza: Taula de Gènere, 
Feminismes i LGTBI
Col·labora: Centre d’Esports 
Sabadell Futbol Club 
Amb el suport de: Ajuntament de 
Sabadell
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25 de 
novembre
a les 12 h
Pl. de les Dones del Tèxtil 

ACTE INSTITUCIONAL DEL 
25N

Trobada commemorativa i lectura 
del manifest per part de la Taula de 
Gènere, Feminismes i LGTBI 

Organitza: Taula de Gènere, 
Feminismes i LGTBI i Ajuntament 
de Sabadell

26 de 
novembre
a les 16 h 
C. d’en Font 

RECUPEREM EL CARRER 
DELS GITANOS

Vine a conèixer la història del car-
rer d’en Font (carrer dels Gitanos) i 
del poble gitano de Sabadell. Amb 
actuació musical i parlaments insti-
tucionals. 

Organitza: Ajuntament de 
Sabadell
Amb el suport de: Diputació de 
Barcelona

Activitats entorn el 25N 
durant tot el mes de novembre. 

Consulta el programa 
d’activitats a 

web.sabadell.cat/genere
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27 de 
novembre
de 9.30 a 13 h
Pl. de la Creu Alta

FESTA DEL VOLUNTARIAT 

Celebració dels 25 anys del Punt 
de Voluntariat de Sabadell i acte 
de reconeixement i agraïment a 
tots els voluntaris i voluntàries de 
les entitats de Sabadell.

Activitat oberta a tota la ciutada-
nia.
9.30 h 
Tastet de marxa nòrdica amb el Far
10.15 h 
Actuació de la coral Noves Veus, 
d’Oncolliga
10.30 h 
Espectacle itinerant Terramar 
10.40 h 
Xocolatada
11 h 
Actuació dels clowns d’Êthos
11.30 h 
Sabadell es mou com un sol cor, 
coreografia en benefici de la Mara-
tó de TV3
11.30 h 
Activitats i tallers infantils

Organitza: Ajuntament de 
Sabadell

1 de 
desembre
de 10 a 20 h 
Racó del Campanar

DIA MUNDIAL DE LA SIDA

Parada informativa i tallers durant 
tot el dia

Organitza: Actuavallès
Col·labora: Ajuntament de 
Sabadell
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1 de 
desembre
a les 18.30 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69)

CINEFÒRUM: “LA GUERRA 
EMPIEZA AQUÍ”

El documental explica la 
negativa del bomber Ignacio 
Robles a donar suport logístic a 
l’embarcament des del port de 
Bilbao d’unes armes destinades 
a Aràbia Saudita i que servirien 
per castigar la població civil del 
Iemen. També es reflexiona sobre 
el debat que va generar aquesta 
acció en la societat basca.  

Organitza: Oxfam Intermon, 
Amnistia Internacional i Solidarios 
sin Fronteras
Col·labora: Ajuntament de 
Sabadell

10 de 
desembre
a les 18 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69)

XERRADA “TESTIMONIS 
RELIGIOSOS DELS DRETS 
HUMANS”

En el marc de la 22a trobada 
interreligiosa de Sabadell, des de 
diverses creences es presentaran 
personalitats que han treballat o 
treballen de forma significativa 
pels Drets Humans.  

Organitza: GDIS- Grup de Diàleg 
Interreligiós de Sabadell
Col·labora: Ajuntament de 
Sabadell
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12 de 
desembre
a les 18 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69)

CINEFÒRUM “WE EXIST”
Projecció i debat entorn “We exist”, 
un documental musical, del cineas-
ta Lucian Segura, on la música de 
solistes i grups de l’Orient Mitjà i 
l’Àfrica es combina amb imatges 
de persones que intenten escapar 
de la fam i la guerra a la regió me-
diterrània. Imatges poètiques que 
donen testimoni d’aquesta tragè-
dia i ens fan reflexionar. 
Es comptarà amb la presència del 
productor, Javier Rueda

Organitza: Refugees Welcome 
Catalunya i We exist tour project

12 de 
desembre 

a les 11 h
IES Les Termes (c. Illa Bella, 20)

INAUGURACIÓ DEL 
GRAFIT “PINTEM 
DE DRETS SABADELL”    

En commemoració del Dia Inter-
nacional dels Drets Humans, con-
tinuem amb el projecte Pintem de 
Drets Sabadell, iniciat el 2016, pin-
tant parets de la ciutat per deixar 
petjada del compromís municipal 
amb els drets de les persones.
Enguany, inauguració del grafit 
entorn el medi ambient, realitzat 
per Honorio Osuna de l’associació 
d’art urbà Artefacto. 

Organitza: Ajuntament de 
Sabadel
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15 de  
desembre 

d’11 a 14 h i de 16 a 20 h
Carrers i places de Sabadell

PUNTS D’INFORMACIÓ 
ITINERANT: SABADELL PELS 
DRETS HUMANS

Commemorem el dia dels Drets 
Humans donant a conèixer les 
iniciatives que es duen a terme a 
la ciutat per la defensa d’aquests 
drets. Alhora, la “brigada informa-
tiva” donarà a conèixer als sabade-
llencs i sabadellenques les entitats 
de la ciutat que treballen per mi-
llorar la situació de persones arreu 
del món..  

Organitza: Taller d’Art, Cultura i 
Creació (TACC)
Hi col·labora: Consell de 
solidaritat i cooperació de 
Sabadell

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

ACTE INSTITUCIONAL 
AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES MIGRADES  

Acte de reconeixement a les per-
sones participants als programes 
d’acollida de Sabadell.
Aforament limitat.

Organitza: Ajuntament de 
Sabadell
Col·labora: Direcció General de 
Migracions, Refugi i Antiracisme 
de la Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Barcelona, Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
(CPNL), Taula d’Entitats d’Acollida 
i Transports Urbans de Sabadell 
(TUS)
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17 de 
desembre
de 15 a 21 h
Escales de l’Església de Sant Fèlix, 
Plaça de Sant Roc

ENCESA D’ESPELMES

Tothom qui vulgui, fent un petit do-
natiu, podrà dipositar una espelma 
a terra per tal de crear un punt de 
llum a la plaça de l’Ajuntament.

Organitza: Mans Unides 

21 de 
desembre
a les 18.30 h
Casa Duran (c. del Pedregar, 7)

ACTE DE LA SINDICATURA 
DE GREUGES A SABADELL

Conferència sobre el dret a la 
bona administració. 
Més informació a 
https://sindicasabadell.cat/

Organitza: Oficina de la Síndica 
de Greuges de Sabadell

15 de  
desembre
a les  18.30 h
Centre Cívic de Can Rull 
(c. de Sant Isidor, 51)

UN PESSIC DE CONTES  PER 
CANVIAR EL MÓN

Narració del conte El Papa Mico 
es va quedar sense peixos, que uti-
litzem com a punt de partida per 
parlar de drets humans bàsics i de 
la necessitat (deure) de protegir, 
entre tots, el medi ambient. Al fina-
litzar, es farà una petita manualitat 
relacionada amb el conte explicat.
Activitat adreçada a nens i nenes 
de 6 a 10 anys.

Organitza: La Lliga dels Drets dels 
Pobles
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15 de novembre I 18 h
“PAPICHA SOMNIS DE 
LLIBERTAT” 

L’acció se situa a l’Algèria dels anys no-
ranta i és un retrat feminista reivindi-
catiu i esperançador que sedueix per 
l’energia, frescor i carisma del seu per-
sonatge principal.
Direcció: Mounia Meddour
Durada: 84 minuts
Públic: a partir de 16 anys
V.O. en àrab subtitulada al català

Premis 
2019: Premis César: millor òpera prima 
i millor actriu revelació (Khoudri) 
2019: Festival de Canes: Un Certain 
Regard (Secció oficial) 
2019: Festival de Valladolid - Seminci: 
millor nou director i premi del públic

22 de novembre I 18 h
DOCUMENTAL
“LA PRESÓ DE CAPELLANS” 

Del 1968 al 1976, 53 sacerdots van estar 
presos en l’única presó de capellans 
del món, creada sobre la base del 
concordat entre el dictador Francisco 
Franco i el Vaticà.

Premi
2019: Festival de Valladolid - Seminci: 
millor nou director i Premi del públic

29 de novembre I 18 h
“IGNASI DE LOIOLA” 

Drama basat en les memòries d’Ignasi 
de Loiola (1491-1556), fundador de la 
Companyia de Jesús. Un film biogràfic 
del carismàtic líder i home de pau que 
va canviar la història de la cristiandat. 
Direcció: Paolo Dy, Cathy Azanza
Durada: 118 minuts 

Organitza: Direcció General d’Afers 
Religiosos i Ajuntament de Sabadell

CINEMA
XIX MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL DE CATALUNYA
Del 15 al 29 de novembre
Auditori Pere Quart (c. de Lacy, 11)
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“EL FRED QUE CREMA”

Hivern de 1943 als Pirineus. Les re-
mors de la Segona Guerra Mundial 
ressonen al poble fronterer on viuen 
la Sara i l’Antoni, un jove matrimoni 
que espera el seu primer fill. L’arriba-
da d’una família de jueus que fugen 
de la persecució nazi trastocarà la 
vida a la vall. El passat i els secrets que 
la neu ha mantingut enterrats durant 
anys estan a punt de sortir a la llum. 
Direcció: Santi Trullenque
Durada: 116 minuts
Es comptarà amb la presència del di-
rector, Santi Trullenque, i la producto-
ra, Sandra Forn 

Places limitades. 

Reserva d’entrades a:
web.sabadell.cat/memoriademocra-
tica
Més informació a:
- memoriahistorica@ajsabadell.cat
- tel. 93 745 19 53

Organitza: Ajuntament de Sabadell
Col·labora: Amical de Mauthausen i 
altres camps i de totes les víctimes 
del nazisme.

VI CICLE DE CINEMA SOBRE LA DEPORTACIÓ ALS 
CAMPS NAZIS 
11 de desembre,  a les 18.30 h
Auditori Pere Quart (c. de Lacy, 11)
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Del 23 de novembre al 14 de 
desembre
Casal Pere Quart (Rambla, 69) 

“GRAFITS PELS DRETS 
HUMANS”

Mostra de grafits dedicats als drets 
humans i pintats per diferents artis-
tes d’Artefacto, associació local d’art 
urbà. Una mirada artística, reivindi-
cativa i diversa sobre la igualtat de 
drets.
Inauguració el 26 de novembre, a 
les 12 h 

Organitza: Ajuntament de Sabadell

Del 7 al 26 de novembre
Biblioteca Els Safareigs 
(c. del Papa Pius XI, 165)

“MUJER: TODAS SOMOS UNA”

Exposició contra les violències de gè-
nere a càrrec del fotògraf Francisco 
Magallón, en col·laboració amb AC-
NUR. Trenta-set retrats que mostren 
alguns dels riscos i situacions a les 
que s’enfronten dones i nenes arreu 
del món per motius de gènere.

Organitza: Ajuntament de Sabadell
Col·labora: ACNUR
Amb el suport de: Diputació de 
Barcelona

De l’1 al 7 de gener
Casal Pere Quart (Rambla, 69)

PERFORMANCE: “LIFE 
PAINTING“
Realització en viu de grafits entorn 
els drets humans, a càrrec d’artistes 
de Sabadell

Organitza: Ajuntament de Sabadell 

EXPOSICIONS

... I MÉS!



> Totes les activitats són gratuïtes

> El programa d’activitats pot patir 
variacions. Us recomanem consultar 
la pàgina web i les xarxes socials 
per estar al dia de les novetats.

Amb el suport de

ALGÚ HA VULNERAT ELS TEUS DRETS? 
VINE A L’OFICINA DE DRETS CIVILS!

  @sbddretscivils

  @sbddretscivils

web.sabadell.cat/drets-humans


