ACTIVITATS
del 12 de novembre al 18 de desembre

HI TENIM
TOT EL DRET
EN TENS
TOT EL DEURE

PROGRAMA DRETS HUMANS | SABADELL 2021
Organitza:
ALGÚ HA VULNERAT ELS TEUS DRETS?
VINE A L’OFICINA DE DRETS CIVILS!

Amb el suport de:

PROGRAMA
DRETS HUMANS
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
fonamenten 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 permanent evolució i actualització, que avança
en funció de les necessitats 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 treballar 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.

2.

PROGRAMA DRETS HUMANS
SABADELL 2021

L’any 2021 se celebra l’Any Internacional de la Pau i la
Confiança, efemèride aprovada per l’ONU l’any 2019 amb
la finalitat de fomentar una cultura de pau i confiança entre
les nacions del mon mitjançant el diàleg polític, l’enteniment
mutu i la cooperació. A nivell local, i en el marc de la
commemoració dels 25 anys de la relació de cooperació
entre Sabadell i Sarajevo, s’ha desenvolupat un programa
d’activitats per aquest motiu. Reafirmant així, un cop més, el
compromís de la nostra ciutat amb la cultura de la pau i la
no violència i el treball per recuperar la memòria històrica
per no oblidar i defensar la dignitat de les persones i els
seus drets.
Com cada any, des de l’Ajuntament impulsem el programa
de Drets Humans per seguir promovent i difonent el
respecte a la igualtat entre les persones. El programa
d’activitats 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.
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ACTIVITATS
20 NOV

DIA UNIVERSAL DELS
DRETS DELS INFANTS
25 NOV

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

DIA MUNDIAL
DE LA SIDA
3 DES

DIA INTERNACIONAL DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT
5 DES

DIA INTERNACIONAL
DEL VOLUNTARIAT
10 DES

DIA INTERNACIONAL
DELS DRETS HUMANS
12 DES

DIA INTERNACIONAL DE LLUITA
CONTRA LA ISLAMOFÒBIA
15 DES

DIA INTERNACIONAL DE
LES PERSONES MIGRADES

ACTIVITAT
EN LÍNIA

4.

HI TENIM
TOT EL DRET
EN TENS
TOT EL DEURE
El programa d’activitats pot patir
variacions. Us recomanem consultar
la pàgina web i les xarxes socials per
estar al dia de les novetats.
@sbddretscivils
@sbddretscivils
web.sabadell.cat/drets-humans
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CALENDARI
INTERACTIU
NOVEMBRE

12 16 17 18 19
20 22 24 25 26
27 28 30
DESEMBRE

1

2

3

4 10

11 12 15 16 18
EXPOSICIONS
6.

12 i 19 de
novembre

16 de
novembre

TALLERS D’STREET ART
“ROSES DE SARAJEVO”
A càrrec de Werens

XVIII MOSTRA DE CINEMA
ESPIRITUAL DE CATALUNYA
PROJECCIÓ
“ EL JOVE AHMED”

de 16h a 19 h
Escales del Passatge Morella
(Can Puiggener)

18 h
Auditori Lacy (c. Lacy, 11)

Taller de grafit per fomentar la
cultura de la pau i la no violència
a través de l’art i la memòria d’un
conflicte en el que Sabadell va
mostrar la seva solidaritat amb el
poble de Sarajevo.
Grup tancat.
Organitza: Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell
Col·labora: Diputació de Barcelona

Cinema social que aborda el
tema del radicalisme religiós i que
obre portes per al diàleg.
Direcció: Jean-Pierre i Luc Dardenne (Bèlgica)
Durada: 84 minuts
Públic: a partir de 16 anys
V.O. en francès subtitulada al català
Premi al millor director al Festival
de Cannes 2019
Organitza: Direcció General d’Afers
Religiosos i Programa de Drets Civils de l’Ajuntament de Sabadell
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17 de
novembre
CINEFÒRUM
“QUIERO SER COMO
BECKHAM”
17 h
Espai Jove Doctor Plans
(c. del Portal de la Floresta, 20)
Gran èxit del cinema britànic,
la pel·lícula tracta molt directament el tema de la discriminació,
així com el respecte als altres i
el foment cap a una societat no
sexista.
Organitza: Associació Esportiva
Can Deu i Espai Jove Doctor Plans

18 de
novembre
DIA INTERNACIONAL DEL
VOLUNTARIAT
19 h
Auditori Lacy (c. Lacy 11)
Acte de reconeixement i agraïment a tots els i les voluntàries de
les entitats de Sabadell amb un
espectacle de màgia i la projecció
d’un vídeo protagonitzat per entitats de la ciutat.

8.

Organitza: Oficina d’Entitats i
Voluntariat de l’Ajuntament de
Sabadell

RODA DE LA PAU
20.45 h
Plaça del Doctor Robert
Lectura d’un text relacionat amb
els drets humans. Amb la participació de ciutadania compromesa
amb el no a la guerra i el sí a la pau.
Organitza: Roda de la Pau
Col·labora: Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell

19 de
novembre
CINEFÒRUM
“CHOLITAS”
19 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Cinc dones bolivianes protagonitzen una expedició única: escalar la muntanya més alta d’Amèrica com a símbol d’alliberació
i empoderament.
Organitza: Oxfam Intermón
Col·labora: Diputació de Barcelona i Programa de Cooperació de
l’Ajuntament de Sabadell

20 de
novembre
DIA UNIVERSAL DELS
DRETS DELS INFANTS
ACTIVITATS
INFANTILS
Centre Cívic de la Creu Alta Cal Balsach (ctra. Prats de Lluçanès, 16)
16.00 a 17.30h
TALLER DE RAP
a càrrec del raper Nel·lo C
16.30 a 18.00h
TALLER DE GLOSA
a càrrec de músics professionals

REIVINDIQUEM ELS DRETS
DELS INFANTS!
de 17.30 a 19.30 h
Plaça Sant Roc
Activitats diverses per reivindicar
i sensibilitzar sobre els drets dels
infants.
Organitza: Grup Escolta Xaloc

17.30h
ESPECTACLE INFANTIL
“PETIT KARIBU”
a càrrec de Carles Cuberes
18:00 a 19.30h
TALLER DE CREACIÓ DE MEMS
18.30h
LECTURA MANIFEST DUDI
a càrrec de representants del Consell
d’infants i adolescents de Sabadell
Organitza: Servei de Cicles de Vida
de l’Ajuntament de Sabadell i Plataforma per la llengua
Les places d’aquestes activitats són
limitades. Cal inscripció prèvia a:
https://web.sabadell.cat/
destaquem/54269-dia-universal-delsdrets-dels-infants-2021sbd
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22 de
novembre

24 de
novembre

XVIII MOSTRA DE CINEMA
ESPIRITUAL DE CATALUNYA
PROJECCIÓ DEL
DOCUMENTAL
“PROTESTANTS:
LA HISTÒRIA SILENCIADA”

TAULA RODONA
“TECNOLOGIES EMERGENTS
I DRETS HUMANS”

18 h
Auditori Lacy (c. Lacy, 11)
El documental vol donar veu als
protestants de Catalunya que
van sobreviure a l’època fosca del
franquisme, mitjançant entrevistes
a desenes de testimonis que van
viure en primera persona aquest
període i també a historiadors i coneixedors de la petjada protestant
a casa nostra.
Direcció: David Casals, Sergi
Martí i Júlia Solé
Durada: 52 minuts
Públic: a partir de 12 anys
Organitza: Direcció General d’Afers
Religiosos i Programa de Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica de
l’Ajuntament de Sabadell

de 18 a 20 h
Plataforma en línia:
https://us02web.zoom.
us/j/84057304726
Espai d’anàlisi i reflexió on s’abordarà el tema de la tecnologia i els
drets humans. La sessió se centrarà en les possibilitats que aquestes tecnologies suposen per millorar l’efectivitat dels drets humans
però també els perills que poden
implicar.
A càrrec de:
Maria Paz Canales, directora executiva de @DerechosDigitales
Sergio Salgado, consultor de comunicació i membre de Xnet,
plataforma pels drets digitals i la
democràcia a la xarxa.
Modera:
Isabel Galí Izard, periodista internacional de TV3 i subdirectora del
programa “El Món”.
Organitza: Institut de Drets Humans de Catalunya.
Col·labora: Programa de Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica
de l’Ajuntament de Sabadell

10.

25 de
novembre
DIA INTERNACIONAL
PER A L’ELIMINACIÓ
DE LES VIOLÈNCIES
ENVERS LES DONES
ACTE CENTRAL
“VEU DE DONA”
19 h
Centre Cívic de Can Llong
(av. Estrasburg, 82)

Performance a càrrec de 40 dones participants als tallers de teatre de la Federació d’Associacions
Veïnals de Sabadell i de membres
de la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI.
Visualització d’un curtmetratge relatiu a la temàtica.
Lectura del manifest de la Taula de
Gènere, Feminismes i LGTBI.
A l’exterior del Centre Cívic hi
haurà el Punt Lila de 18 a 21h.
Organitza: FAV Sabadell i Taula de
Gènere, Feminismes i LGTBI
Col·labora: Associacions Veïnals
Federades
Amb el suport de: Ajuntament de
Sabadell

XERRADA “ELS ACORDS
DE PAU A COLÒMBIA 5
ANYS DESPRÉS DE LA SEVA
IMPLANTACIÓ, REPTES
DAVANT L’EMERGÈNCIA DE
NOVES VIOLENCIES”
de 18 a 20h
En línia al canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/
UCW0JiS5Lz8TVz9IuES0Tmxg
Una mirada crítica i reflexiva del
procés d’implantació de l’acord
de pau signat entre el govern de
Colòmbia i les FARC – EP.
Organitza: Xarxa Solidària Sabadell
Colòmbia
Col·labora: Gestapaz

CONTA-CONTES SOLIDARIS
18 h
Biblioteca del Sud
(Passeig dels Almogàvers 149)
Basat en el llibre “Abecedari de la
Solidaritat”, es farà un recorregut
per alguns dels conceptes més rellevants de la solidaritat i els drets
humans amb la intenció d’apropar
aquets continguts. Activitat adreçada per a infants de 8 a 11 anys.
Organitza: Sindicalistes Solidaris
Col·labora: Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell

ACTIVITATS ENTORN EL 25N DURANT TOT EL
MES DE NOVEMBRE.
Consulta el programa d’activitats web.sabadell.cat/genere
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26 de
novembre
TEATRE
“NO EM DIGUIS REINA”
A càrrec de Diversitat Teatral
18.30 h
Teatre Principal
(C. de Sant Pau, 6)
Una comèdia sobre la pèrdua dels
privilegis
Invitacions a
https://sabadellcultura.koobin.cat
Organitza: Regidoria d’Acció Social
de l’Ajuntament de Sabadell

27 de
novembre
ESPECTACLE INFANTIL DE
TITELLES “L’AMIC”
A càrrec de la companyia de
teatre “Pengim Penjam”
12 h
Auditori del Centre Cívic de Can
Puiggener (Plaça Primer de Maig, 1)

12.

Un amic és algú a qui tens moltes
ganes de veure. Espectacle infantil on l’amistat i la diversitat s’agafen de la mà.
Organitza: Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell
Col·labora: Diputació de Barcelona

28 de
novembre
FESTA DE LES CAPACITATS”
d’11 a 14h
Passeig de la Plaça Major
Mostra d’entitats de l’àmbit de la
discapacitat de Sabadell i fotocall
per endur-se una foto de record
a casa.
Organitza: Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell

FESTA
DE LES
CAPACITATS
Més activitats a:
https://bit.ly/SomCapaços

30 de
novembre
XVIII MOSTRA DE CINEMA
ESPIRITUAL DE CATALUNYA
PROJECCIÓ “THE FAREWELL”
(EL COMIAT)
18 h
Auditori Lacy (c. Lacy, 11)
El film parla del dol i de les diferents maneres de l’ésser humà per
afrontar-lo, i explora l’abisme cultural entre Orient i Occident: la individualitat d’occidental xoca amb el
pensament col·lectivista oriental.
Direcció: Lulu Bang
Organitza: Direcció General d’Afers
Religiosos i Programa de Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica de
l’Ajuntament de Sabadell

1 de
desembre
DIA MUNDIAL
DE LA SIDA
12 h
Racó del Campanar
Durant el matí hi haurà una parada informativa i es farà un programa de ràdio des del carrer.

Organitza: Actuavallès
Col·labora: Servei de Salut de
l’Ajuntament de Sabadell i Ràdio
Sabadell

XERRADA
“DONES REPUBLICANES
RESISTENTS I DEPORTADES”
A càrrec de Rosa Toran, doctora
en Història, catedràtica d’ensenyament secundari i membre de l’Amical de Mauthausen
18.30 h
Museu d’Història de Sabadell
(c. de Sant Antoni, 13)
Places limitades. Reserva
d’entrades a mhs@ajsabadell.cat
o al telèfon 93 727 85 55
Es parlarà de la deportació
de les dones republicanes als
camps de concentració nazis i
del poc reconeixement que se’ls
ha donat, tot i que van suposar
un model de dignitat i resistència
encara vigent.
Organitza: Programa de Drets
Civils, Acollida i Memòria Històrica de l’Ajuntament de Sabadell
Col·labora: Museu d’Història de
Sabadell i Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les
víctimes del nazisme

.13

INTERVENCIÓ ARTÍSTICA
“ROSES DE SARAJEVO”
A càrrec de Werens
A partir de l’1 de desembre,
de 9 a 18 h
Ascensor de Can Puiggener,
Passatge Morella
Creació d'un grafit amb motiu dels
25 anys de la relació de cooperació entre Sabadell i Sarajevo. La
proposta artística és projectar les
Roses de Sarajevo (les marques a
la ciutat dels projectils de la guerra, que es van farcir amb resina
vermella) més enllà del seu lloc
original.
Organitza: Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell
Col·labora: Diputació de Barcelona

2 de
desembre
CINEFÒRUM PEL POBLE
SAHARAUI, PROJECCIÓ
DEL DOCUMENTAL
“OCUPACIÓN, S.A.”
20 h
Cinemes Imperial
(Plaça de l’Imperial)
En el marc de l’Agermanament de
Sabadell amb el poble sahrauí es
projecta aquest film on es relata

14.

la vulneració de drets humans i civils que ha patit i pateix el Sàhara
Occidental. Projecte de l’ONGD
Mundubat i de la productora brasilera Forward Films.
Places limitades.
Inscripció prèvia a: https://
cineforum-sahraui.eventbrite.es/
Organitza: Taller d’Art, Cultura i
Creació

3 de
desembre
TALLER DE DIBUIX
PER A JOVES
A càrrec de Tres Voltes Rebel
de 17.30 h a 19.30 h
Espai Jove de Can Rull
(c. Sant Isidor, 51)
Places limitades. Inscripció prèvia
a: espaijovecanrull@taccbcn.com
Ame Soler, il·lustradora i creadora
de la nova imatge de l’agermanament de Sabadell amb el poble
sahrauí, farà un taller amb joves
participants que escolliran un article de la Declaració Universal dels
Drets Humans per a representar-lo a través del dibuix
Organitza: Taller d'Art, Cultura i
Creació

GUARNIM L’ARBRE DE LES
CAPACITATS!
18 h
Plaça de la Sardana
Encesa de llums de l’Arbre de les
Capacitats, amb la batukada de
l’Associació Andi Down Sabadell i
una coreografia amb l’Associació
Obrir-se al Món que ens convidarà a ballar.
Organitza: Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell

4 de
desembre
TEATRE FAMILIAR
“SOPA DE PEDRES”
A càrrec d’Engruna Teatre
18 h
L’Estruch (carrer de Sant Isidre, 40)
Compra d’entrades
https://sabadellcultura.koobin.cat
“Sopa de Pedres” explica la història de l’Alma, una nena que ha
de fugir del seu país perquè veu
com al cel enlloc de volar-hi estels
un dia hi arriben els avions. Obra
premiada a la Mostra d’Igualada
2021. Adreçat a infants a partir de
4 anys.
Organitza: Programa de Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica
de l’Ajuntament de Sabadell
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10 de
desembre
INAUGURACIÓ
DEL GRAFIT
“PINTEM
DE DRETS
SABADELL”
11 h
Granja del Pas
(Parc Central del Vallès)
En commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans, continuarem amb el projecte Pintem
de Drets Sabadell, iniciat el 2016,
pintant parets de la ciutat per deixar petjada del compromís municipal amb els drets de les persones.
Enguany, inauguració del grafit
sobre el dret a gaudir de la ciutat,
realitzat per l’associació d’art urbà
Artefacto
Organitza: Programa de Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica de
l’Ajuntament de Sabadell

16.

TALLER “CONEC I FAIG
CONÈIXER ELS DRETS
HUMANS”
Activitat participativa de l’alumnat
de diversos centres educatius de
la ciutat, que donaran conèixer els
diferents drets humans mitjançant
les xarxes socials.
Més informació a:
https://sindicasabadell.cat
Organitza: Oficina de la Síndica
de Greuges de Sabadell

11 de
desembre
ESPECTACLE INFANTIL DE
TITELLES “L’AMIC”
A càrrec de la companyia de
teatre “Pengim Penjam”
12 h
Auditori del Centre Cívic
de la Creu Alta - Cal Balsach
(ctra. Prats de Lluçanès, 16)
Un amic és algú a qui tens moltes
ganes de veure. Espectacle infantil on l’amistat i la diversitat s’agafen de la mà.

Organitza: Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell
Col·labora: Diputació de Barcelona

12 de
desembre
V CICLE DE CINEMA SOBRE
LA DEPORTACIÓ ALS CAMPS
NAZIS
PROJECCIÓ “ELS OBLIDATS
DE LA LÍNIA MAGINOT”
18.30 h
Auditori Lacy (c. Lacy, 11)
Supervivents, familiars i historiadors narren la història dels 60.000
republicans espanyols que van treballar en la construcció de la línia
Maginot, la barrera de forts subterranis que defensava França d’Alemanya durant la Segona Guerra
Mundial.
Direcció: Enric Canals
Amb la presència de Josep Maria
Ràfols, guionista.

15 de
desembre
DIA INTERNACIONAL
DE LES PERSONES
MIGRADES
ACTE DE RECONEIXEMENT A
LES PERSONES PARTICIPANTS
ALS PROGRAMES D’ACOLLIDA
DE SABADELL.
18 h
Teatre Principal (c. de Sant Pau, 6)
Organitza: Programa de Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica de
l’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)

Places limitades.
Reserva d’entrades a https://
forms.gle/fxcBkb2CQQEDttF5A
Més informació a:
memoriahistorica@ajsabadell.cat
o al telèfon 93 745 19 53
Organitza: Programa de Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica
de l’Ajuntament de Sabadell
Col·labora: Amical de Mauthausen
i altres camps i de totes les víctimes del nazisme.
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16 de
desembre
TEATRE “LA INSUPORTABLE
BANALITAT DEL TEMA”
A càrrec de Forn de Teatre
Pa’Tothom
18 h
Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Es mostren en escena diferents
quadres quotidians que viuen les
persones musulmanes o identificades com a tals. Es presenten
experiències en l’àmbit laboral i
acadèmic.
Organitza: Programa de Drets Civils, Acollida i Memòria Històrica
de l’Ajuntament de Sabadell
ACTE INSTITUCIONAL DE
COMMEMORACIÓ DE LA
SINDICATURA DE GREUGES
A SABADELL. 15 ANYS
DEFENSANT ELS DRETS
HUMANS A LA CIUTAT
19 h
Casa Duran (c. del Pedregar 7)
Taula rodona sobre la Carta Europea de Salvaguarda dels drets
humans a la ciutat.
Hi participaran:
· Jaume Saura, adjunt al Síndic
de greuges de Catalunya
· David Bondia, Síndic de greuges de Barcelona

18.

· Berta Marquès, Síndica de
greuges de Terrassa
· Josep Escartin, Síndic emèrit
de Sabadell
· Eva Abellan, Síndica de greuges de Sabadell
Cal reservar entrada a
oficina@sindicasabadell.cat
o al telèfon 93 726 42 11
EXPLICA’M UN CONTE SOBRE
DRETS HUMANS
18.30 h
Biblioteca de Ponent
(Plaça Ovidi Montllor 5)
Es narrarà un conte per donar a
conèixer els drets humans i sensibilitzar en la importància de respectar-los i afavorir-los. Activitat
adreçada a infants de 6 a 10 anys.
Organitza: Lliga dels Drets dels
Pobles

18 de
desembre
ENCESA D’ESPELMES
de 17 a 21 h
Escales de l’Església de Sant
Fèlix, Plaça de Sant Roc
Tothom qui 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.
Organitza: Mans Unides

EXPOSICIONS
“IMATGES SENSE DRETS”

“ODS: REPTES COMPARTITS”

Del 15 al 29 de novembre
Centre Cívic de Can Deu
(Plaça dels Castanyers)

Del 2 de desembre al 10 de gener
Centre Cívic de Sant Oleguer
(c. de Sol i Padrís, 93)

Una mostra per donar a conèixer
els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) i promoure així una
ciutadania compromesa amb la justícia social, la pau i l’equitat.

L’exposició “ODS: reptes compartits”
està pensada per apropar a la ciutadania els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsats per
l’ONU l’any 2015 i amb la fita d’acompliment al 2030 d’una manera planera i àgil. Amb uns petits canvis en la
vida quotidiana es pot contribuir a
millorar la situació tant a nivell local
com global.

Organitza: Creu Roja Sabadell

Col·labora: Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Sabadell

“LLIBERTATS PERDUDES”
Del 2 de desembre al 9 de gener
Casal Pere Quart (Rambla, 69)
Exposició fotogràfica on una trentena de fotògrafs i prop de seixanta representants de la societat civil
uneixen les seves mirades amb
imatges i textos manuscrits en una
obra conjunta en benefici de l’ONG
OPEN Arms. L’exposició pretén cridar l’atenció sobre la vulneració de
drets fonamentals i sensibilitzar sobre la situació de les persones que
intenten creuar el Mediterrani per
arribar a Europa.
Organitza: Catalunya Mirades Solidàries i Programa de Cooperació de
l’Ajuntament de Sabadell
Col·labora: Diputació de Barcelona

Organitza: Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris
Col·labora: Diputació de Barcelona
Programa de Cooperació de
l’Ajuntament de Sabadell

“ENROTLLAT AMB ELS ODS”
Exposició virtual que neix del llibre
que porta el mateix nom. De la mà de
17 personatges coneguts, ens endinsem n els Objectius de Desenvolupament Sostenible per explorar-ne els
continguts i aprofundir en les possibilitats d’incidència dels més joves per
assolir-los.
http://www.ugt.cat/exposicions/expo_
enrotllat_ods
Organitza: Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris
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FONS
DOCUMENTAL
Del 15 de novembre al al 18 de desembre

Biblioteques municipals de Vapor Badia, del
Sud, Safareigs i Can Puiggener
Durant tot el període del programa les
biblioteques municipals Vapor Badia, del Sud,
Safareigs i Can Puiggener 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

PROGRAMA DRETS HUMANS | SABADELL 2021
Organitza:
ALGÚ HA VULNERAT ELS TEUS DRETS?
VINE A L’OFICINA DE DRETS CIVILS!

Amb el suport de:

