CIRCULAR NÚM. 69/16

RECORDEU! - Quinzena dels Drets Humans 2016 a l’ICATER
Participeu als actes programats per la Comissió de DDHH del Col·legi!



Demà dimarts 13 de desembre de 2016, a Rubí, Auditori de la Biblioteca Mestre
Martí Tauler, 19h:
Commemoració del Dia de la Declaració Universal dels Drets Humans
Per tal de commemorar aquesta diada, la Comissió de Drets Humans ha organitzat,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Rubí, un acte a les 19h a l’Auditori de la
Biblioteca, que constarà de dues parts:
1ª) Conferència sobre el Dret al Refugi, amb la presència d’activistes de la
Organització Proactiva Open Arms.
2ª) Concert d’una petita orquestra infantil de l’Escola de Música de Rubí.



Aquest divendres 16 de desembre de 2016, Masia Freixa, 19h:
Acte d’entrega del Premi Drets Humans de l’Il·lustre Col.legi d’Advocats de Terrassa
En el decurs de l’acte es farà entrega dels Premis DDDHH ICATER 2016 a l’advocat
Joaquim Badia Tobella i a l’activista Josep Martí Cardús i s’entregarà el Diploma del
Torn d’Ofici 2016 al company Joan Carles Querol Allepuz. També tindrà lloc una
conferència de l’Òscar Camps, de Proactiva Open Arms i la periodista Cristina Mas,
reportera del Diari Ara als Països àrabs, i la vetllada es tancarà amb una actuació
musical a càrrec del grup “Oasi al Mar”.

I encara sou a temps de visitar les 2 exposicions:


Del 25 de novembre fins el 14 de desembre, a l’Arxiu Municipal de Terrassa (C/Pantà,
20) obert de 9 a 15h de dilluns a divendres i els dimecres també de 16 a 18h:
Exposició #DretsRefugiats: 11 vides en 11 maletes.
Trobareu tota la informació a la Circular 62/2016 de l’ICATER.



Des del 2 fins el 31 de desembre, a l’Espai Fotoclub del Centre Cultural de Terrassa
Exposició fotogràfica Catalunya Bombardejada
Mostra fotogràfica produïda pel Memorial Democràtic l’any 2013 per commemorar els
75 anys dels bombardejos a Catalunya i cedida al Consell de l’Advocacia Catalana,
aquesta exposició itinerant vol ser un homenatge a les víctimes dels bombardejos
durant la Guerra Civil i serà oberta al públic fins a final d’any.

Salutacions,
LA JUNTA DE GOVERN
Terrassa, 12 de desembre de 2016

