CIRCULAR NÚM. 81/17

Acte d’entrega dels 3rs Premis Drets Humans ICATER 2017
Al mNACTEC de Terrassa, el proper 15 de desembre a partir de les 19h

Com sabeu, la Junta de Govern va convocar el 3r PREMI DRETS HUMANS ICATER 2017 per
atorgar un reconeixement a persones o institucions compromeses amb el foment, divulgació i
defensa dels drets continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada per
l`ONU l`any 1948.
Ja tenim guanyadors: l’entitat PROU BARRERES com a institució defensora dels DDHH, i
l’advocat Gabriel Moncal com a persona distingida amb el guardó individual.
Us convidem a l’acte d’entrega dels Premis, que tindrà lloc a la Sala Dièsel del mNACTEC de
Terrassa (Rambla d’Egara, 270) el proper 15 de desembre a partir de les 19h. El programa
previst per a l’acte és el següent:
-

-

-

Presentació de l’acte, a càrrec de la Presidenta de la Comissió DDHH de l’ICATER
Parlament del Degà del Col·legi
Entrega del Diploma del Torn d’Ofici 2017 a la companya Glòria Ortega Puente
Glosa de l’entitat guardonada PROU BARRERES i del seu representant, Joan Vila
Entrega del Premi al representant de PROU BARRERES
Glosa de l’advocat guardonat, Gabriel Moncal.
Entrega del premi a Gabriel Moncal
Moment musical a càrrec de la Coral de Pares i Mares de l’Escola de Música de
Matadepera.
Xerrada a càrrec del Sr. Jordi Palou Loverdos, advocat i mediador, amb el títol:
Mediació, facilitació del diàleg i Drets Humans en el conflicte de Ruanda. [ATENCIÓ:
aquesta xerrada computarà com a formació continuada homologada pel Centre
Privat de Mediació de la Generalitat de Catalunya, així que els mediadors que hi
vulgueu assistir i que computi, inscriviu-vos si us plau en aquest formulari]
Moment musical final a càrrec de la Coral de Pares i Mares de l’Escola de Música de
Matadepera.
Cloenda de l’acte a càrrec de Dolors Teulé, Presidenta de la Comissió DDHH ICATER.

A continuació, a partir de les 21.45h, tindrà lloc el tradicional Sopar de Nadal del
Col·legi, que aquest any celebrarem al Restaurant Masia Santa Margarida. Si encara no
us heu apuntat, tingueu present que dimarts 5 de desembre és l’últim dia per fer-ho!
Apunteu-vos aquí i ara!
Salutacions,
LA JUNTA DE GOVERN
Terrassa, 4 de desembre de 2017

