Sala El Torín
Carrer del Roser, 13
Olot
Més informació:
972 266 644
679 698 447
truiz@casg.cat
Organitzen:

Col·labora:

Què són els drets
civils?
Els drets civils són el reconeixement de la igualtat de tracte
i no discriminació per motiu
de gènere, cultura, creença,
orientació sexual o funcionalitat.
Són drets inalienables pel fet de
ser qui som: persones úniques
i diverses.
Aconseguir que aquests drets
siguin una realitat és una
responsabilitat i un compromís
compartit. Implica, per una part,
una aposta decidida per unes
polítiques inclusives que atenguin
la diversitat i treballin perquè
aquesta no generi desigualtats
ni violències; i, per l’altra, que la
ciutadania conegui els seus drets i
vetlli per esdevenir una comunitat
lliure de discriminacions.
Viure en una ciutat respectuosa
amb la diversitat i que reconegui
el dret a la diferència.

Va de
drets
Jornada pels drets civils
Olot 2016
Dissabte 11 de juny
De 10 h a 13.30 h
Sala El Torín
Gratuït

Per què aquesta
Jornada?

Programa

La jornada pels drets civils té com
a objectiu donar-los a conèixer,
reflexionar sobre aquesta qüestió i
apropar-nos a la diversitat com un
fet intrínsec de la nostra societat.
Abordarem el món de les diversitats des de diferents òptiques
per aprofundir en la incidència
dels drets civils en la nostra vida
ciutadana i quotidiana.

10 h-10.15 h
Benvinguda i presentació a càrrec
de Josep Berga, regidor de Benestar
Social i Drets Civils i Cultura

Aquesta jornada, que s’impulsa
des de la Regidoria de Benestar
Social i Drets Civils, és l’acte de
sortida d’un seguit d’activitats que
es faran a la ciutat d’Olot durant el
2016, relacionades especialment
amb el dret a la diversitat sexual
i de gènere.

10.15 h-11 h
«No som sense els altres»,
a càrrec de Jaume Barberà
11 h-11. 30 h
«La cruïlla com a frontera»,
a càrrec de Brigitte Vasallo

Ponents

Jaume Barberà
Periodista, director i presentador
del programa Retrats de TV3 i
col·laborador de Catalunya Ràdio
i RAC 1

Brigitte Vasallo
Escriptora i mediadora intercultural especialitzada en islamofòbia i
diversitat sexual i afectiva

Pol Galofré
Activista trans, co-coordinador del
projecte Cultura Trans i dinamitzador de l’Espai Trans

Marga Alonso Guevara
Activista del Moviment de Vida
Independent

11.30 h-12.45 h
Taula compartida Diversitat(s):
Pol Galofré, Marga Alonso,
Mostafà Shaimi i Brigitte Vasallo.
Micro obert de debat
12.45 h-13 h
Presentació de l’itinerari
Identitats ImPossibles
13 h-13.30 h
Cloenda. Piscolabis musical
amb Trujazz

Mostafa Shaimi
Activista de l’Espai Antiracista
Salt-Girona i recerca en racismes

