
Si fa un 
any ens haguessin demanat definir què 

són els drets humans hauríem dit que representaven 
el conjunt de necessitats bàsiques o aspiracions legítimes 

inherents a les persones que han de ser cobertes per garantir el dret a 
una vida digna de ser viscuda. La pandèmia Covid-19 no ha modificat en cap 

cas aquesta definició. Més aviat, ens ha posat davant el mirall i ens ha fet veure 
situacions que no volíem enfrontar, que estaven davant nostre però amb unes 

dinàmiques que no ens permetien considerar les mancances que teníem.

Per fer front a aquesta nova situació que ens ha tocat viure, crisi sanitària acompanyada 
d’una greu crisi social, hem de creure fermament que la reconstrucció de societats més 
justes només es podrà fer des de l’emancipació i la transformació social pròpia del món 
dels drets humans.

Avui ens trobem que enmig d’aquesta pandèmia s’estan generant tres possibles relats 
davant els reptes presents i futurs i, malauradament, n’hi ha dos que estan penetrant 
molt a nivell polític: el relat catastrofista que només genera desconfiança i por, donant 
la sensació que no podem fer res i que hem d’anar posant pegats per veure com ens 
en sortim; el relat de l’hipercontrol que posa l’accent sobre la necessitat de posar la 

seguretat per davant de tot, abans que res, i que demana renunciar a drets i a garanties 
democràtiques per aconseguir un major control social. I, finalment, un tercer relat, que és 

el que defensem, consistent en el que podríem qualificar com la imaginació de 
l’aventura humana, que rebutja la reconstrucció des del discurs de la por i de 

la seguretat i defensa que l’humanisme de la interdependència fonamentat 
en els drets humans ha de ser el motor de la reconstrucció social.

Així, des de la crítica constructiva, volem pensar els drets humans 
per reivindicar la seva efectiva aplicació amb la finalitat 
d’aconseguir societats més justes. Creiem que només des de la 
confiança, de la capacitat d’imaginació i des del món dels 
drets humans podrem revertir determinades realitats.

David Bondia, coordinador del cicle

El cicle es farà online. A les 19h, per streaming a 
través del youtube de l’Ajuntament i de la web 
de Cugat Media www.cugat.cat
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Conferències
VISIÓ GENERAL
 
Dimarts, 23 de febrer 
“2021: sense drets humans no hi haurà reconstrucció 
social. La Covid-19 pot ser una oportunitat per seguir 
avançant en drets humans?”
David Bondia Garcia

Dilluns, 1 de març 
“Com exigir els nostres drets a les Administracions 
Públiques?”
Jaume Saura
Adjunt al Síndic de Greuges de Catalunya

Dilluns, 8 de març 
“Els drets humans des de la perspectiva feminista”
Laia Serra
Advocada penalista, experta en Drets Humans, igualtat de gènere i 
discriminacions

Dilluns, 15 de març
“Migracions i drets humans”
Estel·la Pareja
Directora de la Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats

Dilluns, 22 de març
“Són responsables els mitjans de comunicació de la 
protecció dels drets humans”
Isabel Galí
Periodista, secció d’internacional de TV3

Dilluns, 29 de març
“Drets Humans i els procediments judicials. 
Perversions del sistema”
Joan Queralt
Catedràtic de Dret penal de la UB i director-coordinador del llibre conjunt 
de 14 especialistes “La sentencia del procés. Una aproximación 
acadèmica”, Ed. Atelier, 2020

Activitats paral.leles
 

Per raons tècniques la data està per determinar
“Encara hi ha algú al bosc”
Teatre-Auditori Sant Cugat. Obra de teatre escrita  per Anna Maria  
Ricart i dirigida per Joan Arqué. L’obra forma part d’un triple 
projecte artístic, teatral, fotogràfic i fílmic, coordinat per Teresa 
Turiera (Cultura i Conflicte). El novembre de 2020 va fer 25 anys del 
final oficial de la guerra de Bòsnia, on entre 25.000 i 50.000 nenes 
i dones van ser violades com a estratègia de neteja ètnica. Però,  
ha acabat la guerra per a les supervivents i per als fills i filles 
nascuts d’aquestes violacions?

“Bitter sweet soft”
27 de febrer - 2 de maig: Exposició “Bitter sweet soft”, Rambla 
del Celler. Exposició del fotògraf santcugatenc Bernat Millet sobre 
la vida quotidiana i la cohesió familiar als campaments de refugiats 
sahrauís, en el marc del Festival Lumínic.

Conferències
CIUTAT I DRETS HUMANS
 
Dijous, 4 de març
“Defensa en proximitat dels drets de les persones”
Ramón Palacio, Síndic Local de Sant Cugat, en funcions i Eva Abellan,
Síndica de Sabadell/Presidenta del Fòrum SD (Fòrum de síndics, 
síndiques, defensors, defensores de Catalunya)

Dijous, 11 de març
“Cultura d’acollida: Refugi i protecció de defensores de 
drets humans”. Testimonis orientats a explicar la ciutat com 
una oportunitat d’acollida de les persones refugiades i un 
espai d’altaveu i protecció en el cas de les persones 
defensores de drets humans. 
Modera Arantza Diez, periodista local experta en la temàtica de 
persones refugiades. Presentació d’experiències: 
- Refugees Welcome, a càrrec de Brisa Luque
- Projectes de Ciutats Defensores de Drets Humans i Programa de 
Protecció de persones defensores de Drets Humans, a càrrec de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR).

Dijous, 18 de març
“Dret a la diversitat religiosa i conviccional i cohesió 
social”. La garantia del dret a la llibertat de pensament, 
consciència i religió en el marc de la ciutat. 
A càrrec de Francesc Torradeflot, president d’AUDIR, i Clara Fons, 
coordinadora de projectes. 
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(en la versió de Francesc Puigpelat)


