
NOVEMBRE-DESEMBRE 2018
 

JO TAMBÉ DEFENSO 
ELS DRETS 

 



La Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions 
Unides compleix 70 anys; alhora, en fa 20 de la Trobada 
a Barcelona de les Ciutats Europees pels Drets Humans. 
Els drets han anat evolucionant i avui inclouen altres àm
bits. Commemorem aquest aniversari i proposem aquestes 
activitats que ens acosten a noves realitats.

Cicle coorganitzat amb el Centre de Recursos en Drets 
Humans. Oficina per la No Discriminació (OND). 
Ajuntament de Barcelona

Dimarts 27 de novembre, 19 h
Els drets humans també canvien
Taula rodona amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya
Una anàlisi del que va representar l’aprovació de la Declaració 
Universal dels Drets Humans i de quina ha estat la seva 
influència i evolució al llarg del segle xx i en ple segle xxi.
BiBLioTECa PoBLEsEC – FraNCEsC Boix (BLai, 34)

Dijous 29 de novembre 2018, 19 h
Els grans drets en petit
Associació d’Educadors en Drets Humans
Una reflexió sobre el dret fonamental a la igualtat, el dret 
a la no discriminació per raó de sexe i els drets a l’educació 
universal i igualitària a partir d’una tria de textos, llibres 
i contes. 
BiBLioTECa NoU Barris (pl. Major de Nou Barris, 2)

Dimarts 4 de desembre 2018, 19 h
Morir dignament i en llibertat
Dret a Morir Dignament - Catalunya
Es donarà a conèixer el contingut del dret a morir dignament 
i dels drets de la ciutadania al final de la vida.
BiBLioTECa ViLaPiCiNa i La TorrE LLoBETa
(plaça de Carmen Laforet, 11)

Dimarts 11 de desembre 2018, 19 h
Educar en la igualtat
Cooperativa Candela
El concepte de coeducació com a educació que ofe
reix igualtat d’oportunitats a nens, nenes, nois i noies, 
tenint en compte i respectant les diferències de sexe 
i valorantles. 
BiBLioTECa MoNTsErraT aBELLó 
(Comtes de Belllloc, 192200)
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