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MEMÒRIA
D`ACTIVITATS
2.014

COMISSIÓ DE DEFENSA DELS
DRETS HUMANS DE
L`IL.LUSTRE COL.LEGI
D`ADVOCATS DE TERRASSA

Terrassa, gener de 2.015.
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Dediquem aquesta Memòria al Magistrat
Santiago Vidal i Marsal en reconeixement
a la seva tasca diària de defensa dels
Drets Humans, i fomentant la
confiança en la justícia
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PRESENTACIÓ

Un any més us presentem la memòria de les activitats que ha dut a terme la
Comissió de Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa. En
aquest cas durant l’any 2014.
Com cada any, s’han realitzat xerrades a diferents escoles de l’àmbit territorial
del nostre Col·legi amb la finalitat de conscienciar als alumnes respecte de
quins són els seus drets, però també de la importància del respecte dels drets
del demés. Fins a 600 alumnes han rebut les xerrades dels membres de la
nostra Comissió, membres als qui, des d’aquí, vull agrair la seva dedicació
desinteressada en aquesta important tasca divulgativa. També es va realitzar el
IV Cicle de Cinema i Drets Humans, amb una assistència d’espectadors i
participants en el col·loqui posterior que cada any supera la d’anys anteriors.
Moltes gràcies també a tots. I, en fi, a la memòria podeu veure quines altres
activitats s’han realitzat durant l’any, així com les denúncies que hem realitzat
per la vulneració de Drets Humans que, malauradament, s’han produït en
l’àmbit del nostre Col·legi.
Vull agrair també la col·laboració amb aquesta Comissió de la Síndica
Municipal de Greuges de Terrassa i d’Amnistia Internacional Terrassa, sense
els quals no hauríem assolit les fites proposades.
En aquest any que comencem i per motius de remodelació de la Junta de
Govern del Col·legi, deixo de presidir aquesta Comissió i agafa el relleu la
companya Dolors Teulé Vega a qui desitjo el millor en la seva presidència.
Gràcies a tots i a totes i que aquest any 2015 signifiqui un pas més en la
finalitat de que arribi un dia en que es deixi de parlar de vulneració de Drets
Humans.

Moltes gràcies

PERE MOLINA BOSCH
President de la Comissió.
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RELACIÓ

CRONOLÒGICA D`ACTIVITATS

Data

Activitat

14 gener

Reunió de la Comissió. Acta 1/2014
Diari de Terrassa, Article de M. Teresa Rojas “Bertha von
Suttner, escriptora i pacifista”.

28 gener

Reunió de la Comissió. Acta 2/2014

5 febrer

Diari de Terrassa, Article de Joan Tamayo “L`Ajuntament
de Terrassa i la defensa dels drets socials.”

7 febrer

Xerrada a l`Escola Ponent. 60 alumnes de 4t. de Primària.
Tema “ Educar en valors “

11 febrer

Reunió de la Comissió . Acta 3/2014

17 febrer

Xerrada a l`Escola Vedruna-Vall. Programa “Educar en
valors “ sobre els Drets Humans.
90 alumnes de 3r. d`ESO.

25 febrer

Reunió de la Comissió. Acta 4/2014

27 febrer

Diari de Terrassa, Article de Joan Tamayo “Fora les
pràctiques feixistes”
Xerrada a la Unitat d`Adolescents de l`Hospital Mútua de
Terrassa. 15 alumnes. Programa “ Educació en valors “,
sobre els Drets Humans

8 març

Diari de Terrassa. Notícia de la redacció del Diari de
Terrassa publica que

les Comissions de Defensa dels

Drets Humans i d`Estrangeria de l`Il·lustre Col·legi
d`Advocats

de

Terrassa

van

subscriure

una

nota
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expressant la profunda preocupació del Col·legi per la
batuda policial en un local de senegalesos “
11 març

Reunió de la Comissió. Acta 5/2014

13 març

Diari de Terrassa Joan Tamayo En la secció “Cartes “, es
publica un homenatge al lletrat, Sr. Joan Sales Homs, en
motiu de la seva recent defunció. “ Homenatge a una
persona humana, En Joan Sales “

15 març

Diari de Terrassa Nota de la redacció del Diari de Terrassa
indicant que les dues comissions d`advocats denuncien les
morts a Ceuta

25 març

Reunió de la Comissió. Acta 6/2014

1 abril

Reunió de la Comissió. Acta 7/2014

8 abril

Reunió de la Comissió. Acta 8/2014
Cultura Practica

22 abril

Reunió de la Comissió. Acta 9/2014
Xerrada a l`IES Montserrat Roig. 60 alumnes de 4t. d`ESO

23 abril

Xerrada a l`IES Montserrat Roig.

29 abril

Diari de Terrassa. Article de Joan Tamayo “Deu anys de
Sindicatura Municipal de Greuges a Terrassa.

3 maig

Diari de Terrassa

Noticia del periodista Rubèn Montero,

anunciant el Cicle de Cinema en el Col·legi d`Advocats.
5 maig

Inauguració del IV Cicle de Cinema sobre els Drets
Humans. Tema : El Dret a la dignitat dels immigrants.
Documental Númer 9. “Basta de violència en las fronteres”.
Lloc : Sala de ICATER

6 maig

Reunió de la Comissió. Acta 10/2014
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13 maig

Diari de Terrassa Notícia “ La sanitat pública a debat en la
Biblioteca Central de Terrassa “
Segona sessió del Cicle de Cinema. Tema Dret a la Sanitat
Pública.Documental : “ El negoci de la vida “. Lloc :
Biblioteca Central de Terrassa

14 maig

Xerrada a l`Escola Tecnos.30 alumnes de 3r. d`ESO

15 maig

Diari de Terrassa Notícia del periodista Rubèn Montero, “
Un documental denuncia la privatització i les retallades de
la sanitat pública.”

16 maig

Xerrada a l`Escola l`Avet. 20 alumnes de 6è. de Primària.

20 maig

Reunió de la Comissió. Acta 11/2014

22 maig

Tercera sessió del Cicle de Cinema. Tema : Dret al treball,
contra la precarietat. Documental : “Rosetta.”. Lloc : Sala
d`ICATER.

24 maig

Noticia en el Diari de Terrassa de l`acte sobre el dret al
treball , en el Col·legi d`Advocats de Terrassa.

26 maig

Quarta sessió del Cicle de Cinema. Tema : Globalització i
pobresa . Cinefòrum amb els alumnes de l`Escola VedrunaVall a 90 alumnes de 4t. d`ESO amb comentari de la
pel·lícula “ El Jardinero fiel “

30 maig

Assistència a l`Ajuntament de Terrassa, a l`Homenatge a
l`activista, advocada i membre de la Comissió,Sra. Araceli
Ramírez Maqueda organitzat per la “Comissió 8 de març”
de la Regidoria de la Dona.

6 juny

Sisena sessió del Cicle de Cinema. Tema :El Feixisme i
l`Autoritarisme “ Cinefòrum amb 100 alumnes de 4t. d`ESO
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de l`IES Terrassa. Projecció de la pel·lícula “ la Ola “ i amb
assistència de l`actriu Rosa Cadafalch.
15 juny

Reunió de la Comissió. Acta 12/2014

9 setembre

Reunió de la Comissió .Avta 13/2014

16 setembre

Diari de Terrassa. Article de Joan Tamayo “ Objectiu.
Enderrocar la por”

23 setembre

Reunió de la Comissió Acta 14/2014.

30 setembre.

Reunió de la Comissió Acta 15/2014

10 octubre

Xerrada a l`Escola Ramon Pont. 24 alumnes de 5è. de
Primària.

14 octubre

Reunió de la Comissió. Acta 16/2014

20 octubre

Reunió a l`Escola “La Nova Electra “ per tractar de les
sessions de divulgació dels drets.

28 octubre

Reunió de la Comissió. Acta 17 / 2014.

30 octubre

Diari de Terrassa. Article de M.Teresa Rojas “ La força de
la pau: Christian Fuehrer “.

4 novembre

Reunió a l`Escola “Cultura Pràctica” per preparar la sessió
de divulgació dels drets.

7 novembre

Xerrada a l`Escola “ Cultura Pràctica”. Dos cursos de 5è.de
Primària.

11 novembre

Reunió de la Comissió . Acta 18/ 2014.

20 novembre.

Diada Internacional dels Drets dels Infants.Teatre Principal
representació dels Drets dels Infants a càrrec dels alumnes
d`Arts Escèniques de l`Institut Torre de Palau i concert a
càrrec de la Coral de l`Escola del Cim.
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Article d`Isabel Marquès al Diari de Terrassa “ Dades
preocupants i solucions urgents “
Article de Joan Tamayo al Diari de Terrassa “ De
pasarel.les, sanitat, dret, ètica i democràcia “
25 novembre.

Reunió de la Comissió. Acta 19 /2014.

1 desembre.

Xerrada a l`Escola Vedruna. Dos cursos de 5è, de Primària.

3 desembre.

Xerrada a l`Escola “Nova Electra “.Dos cursos de 4t. de
Primària.

9 desembre .

Reunió de la Comissió. Acta 20 /2014.

10 desembre.

Dia Internacional dels Drets Humans. Escenificació dels
Drets Humans al Raval per parts dels alumnes d`Arts
Escèniques .
Article

d`Isabel

Marquès

al

Diari

de

Terrassa

“

Consienciem-nos en o no hi ha drets humans “
Conferència de Joan Tamayo a l`Ateneu “ Defensa dels
Drets Humans. Urgències i full de ruta.”
16 desembre

Reunió de la Comissió. Acta 21/2014.
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ACTIVITATS

ESPECÍFIQUES

XERRADES A

ESCOLES

Figuerem a la Guia d`Activitats de l`extingit Patronat Municipal d`Ensenyament
(PAME), dintre de l`apartat “ Educació en valors “ en motiu de la divulgació de
la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 que fem a escoles per
alumnes de 4t a 6è de Primària i de 3r i 4t d`ESO. Enguany ens hem seguit
anant a l`Unitat d`Adolescents de l`Hospital Mútua de Terrassa i a l`Escola
Ponent , així com a altres nous centres docents que ens ho han demanat, com :
Escola Vedruna, Nova Electra, Ramon Pont, Cultura Pràctica, L`Avet, Tècnos i
IES Montserrat Roig.

IV CICLE DE CINEMA SOBRE DRETS HUMANS
Des del 5 de maig al 6 de juny , en el decurs de CINC sessions. Organitzat
conjuntament amb Amnistia Internacional de Terrassa i la Síndica Municipal de
Greuges de Terrassa.:

Data

Lloc

Tema________________________________

5 maig

ICATER

El Dret a la dignitat dels immigrants .
Documental 9 “Basta de violencia en las
Fronteras”

13 maig Biblioteca Central
de Terrassa
22 maig ICATER

Dret a la Sanitat Pública.Documental : “ El
negoci de la vida”
Dret al Treball, contra la precarietat.
Document : “Rosseta”.

26 maig Escola Vedruna

Globalització i pobresa. Cineforum a alumnes
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de 4t. d`ESO. Comentaris de la pel.lícula “ El
jardinero fiel”
8 juny IES Terrassa

El Feixisme i l`Autoritarisme. Cineforum a
Alumnes d 4t. d`ESO. Comentaris de la
Pel´licula “ La Ola “. Assistència de l`actiu
Rosa Cadafalch.

DIADA DELS DRETS DELS INFANTS.
El 20 de novembre, coincidint amb el XXV Aniversari de la Convenció sobre els
Drets de l`Infant de l`ONU, vam organitzar un acte al Teatre Principal,
organitzat amb Amnistia Internacional de Terrassa i la Síndica Municipal de
Greuges, dedicat als escolars. Es van repartir còpies de l`esmentada
Convenció i van actuar alumnes dels IES Torre de Palau i Viladecavalls per
prendre consciència sobre els drets dels infants, així com es va comptar amb
un concert de la coral infantil de l`Escola El Cim, interpretant la cançó “ Tant de
bo ! “ , composta per l`ONG Save The Children

DIADA INTERNACIONAL DE LA DECLARACIÓ DELS DRETS HUMANS.
El 10 de desembre vam organitzar una escenificació dels Drets Humans al
Raval de Montserrat per parts dels alumnes d`Arts Escèniques dels IES Torre
de Palau i Viladcavalls . i una conferència de Joan Tamayo a l`Ateneu
Terrassenc “ Defensa dels Drets Humans. Urgències i full de ruta.”

ARTICLES PREMSA
El Diari de Terrassa ha donat notícia de les activitats de la Comissió i ha
publicat deu articles d`opinió dels seus membre. 6 de Joan Tamayo, 2 d`isabel
Marquès i 2 de M. Teresa Rojas. També ha publicat la posició de la Comissió
en temes socials de Terrassa que afectaven el respecte dels drets humans.
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FOTOS D`ACTES CELEBRATS.

.

7 de març de

2014.

Museu de la Ciència i de la Tècnica. Diàlegs amb la periodista Rosa Maria
Calaf.
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Sessió divulgativa a les escoles. Escola Vedruna. 26 de maig de 2.014
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IV Cicle de Cinema sobre els Drets
Humans
Maig-Juny 2014.

Organitza: Comissió de Drets Humans de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Terrassa, Amnistia
Internacional de Terrassa i la Síndica Municipal de
Greuges de Terrassa.
Acte d’Inauguració- 5 de maig.
Lloc i Hora: a la Seu del Col·legi d’Advocats de Terrassa, a les 19:00
hores.
Inauguració del Cicle per: Miquel Samper Degà del Col·legi d’Advocats
de Terrassa, Beta Marquès Síndica de Greuges municipal de Terrassa i
Rafa Gázquez representant d’Amnistia Internacional.
Presentació de l’acte per: Joan Tamayo Sala, membre de la Comissió de
defensa de Drets Humans de l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa.
Tema: El Dret a la Dignitat dels Immigrants.
Documental: “Number 9- Basta de Violencia en las Fronteras”, realitzat
per diverses Associacions Marroquís pels DDHH i per l’Associación ProDerechos Humanos de Andalucía.
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Mesa: María Helena Bedoya Muriel (advocada especialista en Dret
d’Estrangeria i coordinadora del Servei Jurídic del CITE-CC.OO), Diebel
Seck de l’Associació de Senegalesos de Terrassa.

Acte 13 de maig.

Organitzat conjuntament amb la Plataforma en Defensa

de la Sanitat Pública.

Lloc i hora: a la Biblioteca Central de Terrassa, a les 18:30 hores.
Presentació de l’acte per: Joan Tamayo Sala, membre de la Comissió de
defensa de Drets Humans de l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa.
Tema: Dret a la Sanitat Pública.
Documental: “La Salut, el negoci de la vida”, realitzat per SICOM.
Mesa: Josep Cabayol (membre de SICOM, i autor del Documental) i
Núria Martí (treballadora de Mútua de Terrassa i membre de la
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública).

Acte 22 de maig.
Lloc i hora: a la Seu del Col·legi d’Advocats de Terrasa a les 18:30 hores.
Presentació de l’acte per: Joan Tamayo Sala, membre de la Comissió de
defensa de Drets Humans de l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa.
Tema: Dret al Treball. Contra la precarietat.
Pel·lícula: “Rosetta”- pel·lícula belga dels germans Dardenne, de 1999,
que retrata l’angoixa d’una jove davant la manca de treball i la seva
condemna a l’exclusió social.
Mesa: Albert Parés (advocat i membre de la Comissió de Defensa dels
Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Barcelona), Jordi Trujillo
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(membre del Col·lectiu d’Aturats i Aturades majors de 50 anys de
Terrassa).

Acte 28 de maig.
Activitat: Cinefòrum amb els alumnes de l’Escola Vedruna de Terrassa.
Tema: Globalització i Pobressa.

Acte 6 de juny.
Activitat: Cinefòrum amb els alumnes de l’IES Terrassa.
Tema: El Feixisme i l’Autoritarisme.
Amb la participació de: Rosa Cadafalch, actriu terrassenca.
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ARTICLES

NOTES

PUBLICATS EN EL DIARI DE TERRASSA.

DATA

AUTOR

14 gener

M. Teresa Rojas publica l`article “Bertha von Suttner, escriptora i
pacifista.

5 febrer

Joan Tamayo publica l`article “L`Ajuntament de Terrassa i la
defensa dels drets socials”

27 febrer

Joan Tamayo publica l`article “Fora les pràctiques feixistes”

8 març

Notícia de la redacció del Diari de Terrassa publica que

les

Comissions de Defensa dels Drets Humans i d`Estrangeria de
l`Il·lustre Col·legi d`Advocats de Terrassa van subscriure una nota
expressant la profunda preocupació del Col·legi per la batuda
policial en un local de senegalesos.
15 març

Nota de la redacció del Diari de Terrassa indicant que les dues
comissions d`advocats denuncien les morts a Ceuta

13 març

Joan Tamayo

En la secció “Cartes “, del Diari de Terrassa

es publica un homenatge al lletrat, Sr. Joan Sales Homs, en motiu
de la seva recent defunció. “ Homenatge a una persona humana,
En Joan Sales “
29 abril

Joan Tamayo

“Deu anys de Sindicatura Municipal de

Greuges a Terrassa.”
3 maig

Noticia del periodista Rubèn Montero, anunciant el Cicle de
Cinema en el Col·legi d`Advocats.

13 maig

Notícia “ La sanitat pública a debat en la Biblioteca Central de
Terrassa “
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15 maig

Notícia del periodista Rubèn Montero, “ Un documental denuncia
la privatització i les retallades de la sanitat pública.”

24 maig

Notícia de l`acte pel dret al treball en el Col·legi d`Advocats “

30 maig

Notícia breu “ Homenatge a l`activista Araceli Ramírez”.

3 juny

Notícia de la periodista Mercè Boladeras “ Araceli Ramírez,
activista feminista i advocada, rep el reconeixement a la seva
tasca”

21 juny

Joan Tamayo “ Creació d`àgores o la defensa dels drets “

16 setem.

Joan Tamayo “ Objectiu . enderrocar la por “

30 octubre

M.Teresa Rojas “ La força de la pau: Christian Fuehrer “

20 novemre Isabel Marquès. “ Dades preocupants i solucions urgents “
Joan Tamayo “ De pasarel.les, sanitat, dret ,ètica i democràcia “
10 desem

Isabel Marquès . “ Consciem-nos en o no hi ha drets humans “
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PUBLICACIONS EN

EL

DIARI

DE TERRASSA.
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

CIRCULARS ICATER

CIRCULARS

2/2014

DATA

9 gener

ASSUMPTE

Subhasta solidària de les vinyetes de l`exposició
“ Drets Humans, encara ? “

29/2014

28 abril

Festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2014.
Inclou del IV Cicle de Cinema i Drets Humans.

36/2014

29 maig

L`advocada Araceli Ramírez, homenatge per la seva
lluita feminista.
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39

40
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ACTES

DE

REUNIONS

Acta número 1 de la reunió del dia 14 de gener
Acta número 2 de la reunió del dia 28 de gener
Acta número 3 de la reunió del dia 11 de febrer
Acta número 4 de la reunió del dia 25 de febrer
Acta número 5 de la reunió del dia 11 de març
Acta número 6 de la reunió del dia 25 de març
Acta número 7 de la reunió del dia 1 d`abril
Acta número 8 de la reunió del dia 8 d`abril
Acta número 9 de la reunió del dia 22 d`abril
Acta número 10 de la reunió del dia 6 de maig.
Acta número 11 de la reunió del dia 20 de maig
Acta número 12 de la reunió del dia 15 de juny
Acta número 13 de la reunió del dia 9 de setembre
Acta número 14 de la reunió del dia 23 de setembre
Acta número 15 de la reunió del dia 30 de setembre
Acta número 16 de la reunió del dia 14 d`octubre
Acta número 17 de la reunió del dia 28 d`octubre
Acta número 18 de la reunió del dia 11 de novembre
Acta número 19 de la reunió del 25 de novembre
Acta número 20 de la reunió del dia 9 de desembre
Acta número 21 de la reunió del dia 16 de desembre.
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ACTA NÚM. 1/2014 DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS

Data de la reunió: 14 de gener de 2014

Prèvia convocatòria i a l’hora assenyalada es reuneix la Comissió de drets
humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’assistència dels
següents membres:
Joan Tamayo, Beta Marqués, Carme Martínez, Joan Francesc Bañó, Sandra
Triviño, Elena Barba, Teresa Rojas.
A) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
Queda aprovada l’acta del dia 17/12/2013 (17/2013).

B) Resolució dels punts de l’ordre del dia segons les següents
intervencions
1r.- Valoració de la memòria anual, està a punt de finalitzar-se.
2n.- Col·laboració amb Escoles de Terrassa.
De moment són 11 centres els que han sol·licitat col·laborar ( Escola Ponent/
Escola l’Avet/ Cultura Pràctica/ IES Montserrat Roig/ Escola Tecnos/ Escola
Vedruna (vall) / IES Santa Eulàlia/ IES Terrassa/ Escola Cim/ Hospital
d’Adolescents/ l’Heura)
Amb l’escola Ponent s’estableix el dia 7 de febrer a les 9:15 h per anar a fer
xerrada i amb l’Avet dia 16 de maig a les 15:00h. Al Vedruna-vall la professora
de 3r d’ESO s’ha posat en contacte perquè amb els 90 nens li agradaria
realitzar activitats relacionades amb els drets. Es proposa fer el Cineforum i
després que cada grup treballi un dret.
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En Joan Francesc s’encarrega de fer l’excel (incorporant la col·lumna membres
que assistiran al curs/activitat)
Referent al Cineforum, es realitza un minibrainstorming. La Beta diu que es
interessant fer-ho com l’any passat:
1.- Involucrant institucions
2.- Fer cada sessió 1 tema.

En Joan Tamayo, manifesta que considera que es favorable perquè es
compleixen els dos objectius:

1.- Assistència
2.- Involucrar a la societat

La Carme manifesta que l’any passat es va valorar fer 3 sessions en comptes
de 5 i ferles més espaiades, de major qualitat i no vinculades a sant Raimón.
Per unanimitat es decideix fer el cicle al Març realitzant 3 sessions generals i 2
a escoles (1 a l’IES Terrassa i l’altre a l’Escola Vedruna).
En Joan Tamayo proposa agafar metratges de menys de 90 minuts i
desglossar el dret pensant la persona convidada per fer el cinefòrum.
S’estableix el dia 28 de gener de 2014 per fer la reunió monotemàtica de
cinefòrum i portar l’excel dels col·legis.
La Teresa proposa un calendari de reunions de 2014 que s’aprova per
unanimitat i s’adjunta a l’acta.
Es manifesta que a la web s’hauria de posar els segon cognom dels membres
de la comissió de DDHH, actualitzar els membres (encara apareixen Lidia Ruz i
Maria Vidal) i actualitzar els actes realitzats per la comissió.
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S’estableix nova reunió de la comissió de ddhh el proper dia 28 de gener de
2014 a les 15:30

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, de la
qual s’estén la present acta, que signo com a President/a de la Comissió

Sr. Pere Molina
President de la Comissió
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ACTA NÚM. 2/2014 DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS
Data de la reunió: 28 de gener de 2014
Prèvia convocatòria i a l’hora assenyalada es reuneix la Comissió de drets humans de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’assistència dels següents membres:
Pere Molina, Joan Tamayo, Beta Marqués, Carme Martínez i Rafael Gàzquez.
A) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
Queda aprovada l’acta del dia 14/01/2014 (01/2014).
B) Resolució dels punts de l’ordre del dia segons les següents intervencions:

1r.- Col·laboració amb Escoles de Terrassa.
Amb l’escola Ponent farem xerrada el dia 7 de febrer de 9:15 h a 10:30 h i d' 11
a 12:30 h juntament amb la Síndica a alumnes de 4 art Primària.
El dimarts 4 de febrer es farà reunió prèvia per la tarda amb l'escola Vedruna
a la que anirà Joan Tamayo i Isabel Marquès.
El 20 de març de 10 h a 13:30 h hi ha prevista la xerrada a la Unitat
d'Adolescents de l' Hospital Mútua de Terrassa.
S'acorda fer un passi de pel·lícula del cinefòrum pel març i abril a l'IES
TERRASSA.
La xerrada a l'IES Montserrat Roig serà el 22 o 23 d'abril.
Per anar a fer xerrada i amb l’Avet dia 16 de maig a les 15:00h.
En Joan Francesc ha enviat un bloc amb pel·lícules sobre temàtica de drets
humans al Joan Tamayo que ens el reenviarà.
Sobre el Cinefòrum el Rafael Gàzquez proposa fer una sessió sobre el
documental de la sanitat pública realitzat per SICOM amb intervenció de Josep
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Cabayol, periodista i d'algun membre de plataforma pro sanitat pública com
podia ser l'Albano Dante.
S’estableix nova reunió de la comissió de ddhh el proper dia 11de febrer de
2014 a les 15:30

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, de la
qual s’estén la present acta, que signo com a President/a de la Comissió

Sr. Pere Molina
President de la Comissió
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ACTA NÚM.3/2014 DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS
Data de la reunió: 11 de febrer de 2014.
Prèvia convocatòria i a l’hora assenyalada es reuneix la Comissió de drets
humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’assistència dels
següents membres:
Joan Tamayo, Teresa Rojas, Carme Martínez, Sandra Triviño.
A) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior :
Queda aprovada l’acta del dia 28/01/2014.
B) Resolució dels punts de l’ordre del dia segons les següents
intervencions:
1r.- Col·laboració amb Escoles de Terrassa.
Explicació de les xerrades realitzades a l’Escola Ponent a dos grups diferents.
Indicació de que s’ha realitzat una introducció i comentari dels Drets Humans a
través de fotografies. Ponents: Beta i Joan. En relació amb la proposta de
treball posterior a la xerrada, un dels grups està interessat.
En relació amb l’Escola Cultura Pràctica s’indica que aquest mateix dia tindrà
lloc la reunió.
Amb l’Hospital d’Adolescents s’estableix el dia 20 de març, de 10:00 a 13:30
hores, per anar a fer la xerrada.
La xerrada al Montserrat Roig, tot i que està previst fer-la per Sant Jordi, encara
no està concretada.
Respecte de l’Escola Vedruna, en la que els alumnes destinataris de la xerrada
són de 3r d’Eco, la Beta concretarà la data de la mateixa, tot i que en principi
està previst que es faci en dos parts: la primera el dia 17 de març a les 15:15
hores (coincideix amb el seu estudi dels Drets Humans i de la Democràcia); la
segona, una tarda del dia 28 d’abril, en que nosaltres farem el comentari d’una
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pel·lícula que ells hauran vist prèviament, sent el tema de la mateixa la
Globalització i la pobresa, coincidint amb el seu estudi sobre el mateix.
El proper dia 25 de febrer es concretaran les properes xerrades.
2n.- Esment sobre la memòria anual.
La Teresa Rojas, que ha elaborat la memòria farà entrega des dos exemplars,
una a la Junta del Col·legi i l’altra a la Comissió, aquesta última inclourà les
actes.
El preu dels dos exemplars és de 30 euros; es sol·licitarà el seu abonament a
la Junta del Col·legi (la Teresa Rojas disposa dels tiquets de pagament).
La Teresa Rojas fa recull de tots aquells articles periodístics relacionats amb la
Comissió, i els de l’any 2013 els ha deixat arxivats a la Carpeta Memòria
corresponent.
3r.-Cicle de Cinema.
S’estableix com a últim dia per tal de concretar les pel·lícules pel Cinefòrum el
dia 25 de febrer, sinó no es podrà realitzar abans de Setmana Santa.
En Joan Tamayo fa referència a que les pel·lícules han de ser màxim de 90
minuts, per poder dedicar un temps raonable al comentari de la mateixes, en
relació amb aquest tema proposa les pel·lícules de Chaplin’s, per la facilitat de
comentari en relació a la seva durada.
Queda establert que en una de les sessions de cinema es passarà un
Documental sobre el Dret a la Sanitat pública, elaborat pel Sicom.
Es fa comentari de les següents pel·lícules:
. “Tiempos Modernos”- tracta el dret al treball i a la dignitat, entre d ‘altres.
. “Cobardes”: bulling a les escoles- Ensenyament.
. “La lengua de las mariposas”- Educació.
. “La ley del silencio”- la vulneració dels drets en el treball, entre d’altres.
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. “Arrugas”- és una pel·lícula de dibuixos i tracta del tema de la tercera edat, la
soledat i l’amistat.
. “Aigua”- la vulneració dels drets de la dona.
. “Qué verde era mi valle”- explotació infantil, dret a la vaga, entre d’altres.
Es fa explicació de la relació de pel·lícules que va enviar en Joan Francesc
Bañó a través de correu electrònic, fent més incís en la pel·lícula “Matar a un
Ruiseñor”.
Es fa referència a la importància de vincular el Cicle a Associacions; en relació
amb la Sanitat i l’Ensenyament hi ha diversos grups amb els que es podria
contactar per tal de que fessin el posterior comentari de les pel·lícules. En
relació amb el dret al treball existeix la plataforma d’aturats de més de 50 anys.
Es planteja la possibilitat de que probablement s’haurà d’ajornar la data del
Cinefòrum.
Es fixa el dia 25 de febrer també per fer les propostes dels col·lectius que
podrien venir a fer el comentari de les pel·lícules.
4rt.-Altres qüestions.
La Teresa Rojas manifesta que la web del Col·legi en l’apartat destinat a la
Comissió no està actualitzat; els últims actes que apareixen són de maig del
2011 i que indica encara les dades de dos ex membres. També fa menció a
que en les dades dels membres falta el segon cognom.
S’estableix nova reunió de la comissió de ddhh el proper dia 25 de febrer a les
15:30 hores.
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, de la
qual s’estén la present acta, que signo com a President/a de la Comissió.

Sr. Pere Molina
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President de la Comissió
ACTA NÚM.4/2014-REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS I LA
COMISSIÓ D’ESTRANGERIA.
Data de la reunió: 25 de febrer de 2014.
Prèvia convocatòria i a l’hora assenyalada es reuneix la Comissió de drets
humans i la Comissió d’estrangeria de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Terrassa, amb l’assistència dels següents membres:
-

Comissió de Drets Humans: Joan Tamayo, Teresa Rojas, Carme
Martínez, Pere Molina, Rafa Gázquez, Sandra Triviño.

-

Comissió d’Estrangeria: Juan Carles Querol, Trini Amela.

C) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior :
Queda aprovada l’acta del dia 11/02/2014.
D) Resolució dels punts de l’ordre del dia segons les següents
intervencions:

1r.- Col·laboració entre les dos Comissions.
S’estableix com un dels motius de la present reunió la ferma intenció de
col·laboració entre les dos Comissions. Es ratifica una proposta anterior relativa
a que un membre de cada Comissió formés part de l’altra.
És fa incís en la importància de la comunicació i fluïdesa entre les dos
Comissions.
S’expressa la intenció de fixar la data d’una propera reunió per tal de fixar les
tasques que es duran a terme conjuntament.
En Joan Carles explica detingudament l’incident relacionat amb l’Associació de
Senegalesos de Terrassa, explicant com va ser l’entrada de la Policia Nacional
en l’entitat esmentada amb la clara intenció de buscar a aquelles persones que
es trobaven en situació irregular, per tal de fer-les abandonar el país.
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És fa incís en la greu vulneració dels Drets conseqüència de l’actuació policial i
en la poca transparència dels fets, degut a la presumpta intenció d’aprofitar un
vol que sortia camí Dakar dos dies més tard.
Degut a aquests fets té lloc una reunió entre l’Ajuntament de Terrassa (Sra.
Melgares), dos membres de l’Associació de Senegalesos i la Policia Nacional.
Com a resultat de la mateixa s’estableix la proposta de constituir una Comissió
de Seguiment que es reunís de forma mensual.
L’Ajuntament va manifestar que per evitar que la situació s’empitjorés en el cas
de que el mateix interposés una denúncia contra la Policia Nacional, havia
decidit presentar un escrit davant del Síndic de Greuges de Catalunya i davant
del Defensor del Poble.
La Trini indica que des de la Comissió d’estrangeria es va sol·licitar que el
Col·legi d’Advocats emetés una nota de premsa denunciant aquests fets tan
greus.
Com que la Comissió de drets Humans presenta la mateixa iniciativa, totes
dues Comissions expressen d’interès de realitzar aquesta nota de manera
conjunta.
En Pere Molina farà la nota de premsa i l’enviarà a la Junta del Col·legi,
preparant-la en nom de la Comissió de Drets Humans.
Es comenta la vulneració de Drets que suposa d’internament en un CIE i
s’acorda la realització d’un plantejament de com abordar de forma conjunta
totes aquelles qüestions de vulneració dels drets del estrangers, així com la
intenció de donar suport a la Campanya de tancament dels CIES.
Es fa menció als incidents que van tenir lloc a Ceuta, i en Pere Molina proposa
fer una nota de premsa sobre aquest assumpte, amb la possibilitat de fer una
nota de premsa conjunta sobre aquest tema i sobre els incidents ocorreguts
amb relació amb l’Associació de Senegalesos.
En Joan Tamayo proposa la realització d’un acte públic, amb la possibilitat de
celebració en un centre cívic i al mes de març, que abordi els temes dels CIES i
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de les fronteres, i amb la presència d’alguna persona que doni testimoni. En
Joan Carles es compromet a buscar testimonis i en Pere Molina comenta que
no cal que sigui sobre els dos temes esmentats, sinó sobre qualsevol
vulneració dels drets humans.
En Joan Carles parla del tòpic de que els estrangers col·lapsen la Sanitat, i de
la possibilitat de fer un recull de dades sobre el tema.
2n.- Benvinguda a un nou membre de la Comissió.
Se li dóna la benvinguda a en Joan Carles, com a nou membre de la Comissió
de Drets Humans.
3r.- Col·laboració amb Escoles de Terrassa.
En Joan li explica a en Joan Carles les diferents activitats que s’estan realitzant
en relació amb les Escoles i a l’Hospital d’Adolescents de Terrassa.
S’indica que la última xerrada la va realitzar la Beta Marqués el dia 17 de
febrer, que les xerrades pendents tindran lloc al IES Montserrat Roig, a Cultura
Pràctica, al IES Terrassa, al IES Santa Eulàlia, i a l’Hospital d’Adolescents, així
com que la propera xerrada serà el dia 20 de març i que la prepararem en la
propera reunió.
Referent a l’activitat que es realitzarà a l’Hospital d’Adolescents de Terrassa
s’indica que no cal entrevista prèvia; la Comissió la preparà tenint en compte el
treball posterior que han de dur a terme
4rt.- Cicle de Cinema.
En Joan Tamayo indica que s’havia previst per aquest any avançar el Cicle de
Cinema al mes d’abril i reduir el número de sessions.
Es fa un recordatori sobre l’emissió d’un Documental sobre el Dret a la Sanitat
Pública prevista per a una de les sessions i sobre els seu posterior comentari.
S’indica que queden per fixar les emissions de les altres dos sessions, i que
quan tanquem les mateixes s’elaborarà el programa.
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El Rafa proposa l’emissió d’un documental sobre el tema d’estrangeria, indicant
que aquest tema i el relacionat amb les qüestions de gènere es caracteritzen
per la seva transversalitat. També proposa la possibilitat de fer una reunió amb
l’Associació de Senegalesos, amb motiu, entre d’altres, de la seva aportació al
Cine Fòrum, proposant la possibilitat de realitzar dintre del Cicle de Cinema
l’acte públic esmentat en el punt número 1 de la present acta.
5è.- Memòria de l’any 2013.
La Teresa Rojas i la Carme Martínez indiquen que la memòria de l’any 2013,
que va preparar la Teresa, ja l’han entregat a la Secretaria del Col·legi
d’Advocats
S’estableix nova reunió de la comissió de ddhh el proper dia 11 de març a les
15:30 hores.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, de la
qual s’estén la present acta, que signo com a President/a de la Comissió.

Sr. Pere Molina
President de la Comissió
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ACTA NÚM.5/2014-REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS
Data de la reunió: 11 de març de 2014.
Prèvia convocatòria i a l’hora assenyalada es reuneix la Comissió de drets
humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’assistència dels
següents membres: Joan Tamayo, Isabel Marquès, Teresa Rojas, Carme
Martínez, Pere Molina, Juan Carles Querol, Rafa Gázquez.
A) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior :
Queda aprovada l’acta del dia 25/02/2014.
B) Resolució dels punts de l’ordre del dia segons les següents
intervencions:
1r.- Funcionament conjunt de les comissions estrangeria i drets humans.
En Joan Carles explica la invitació des de la Regidoria de Servei a la
Ciutadania de l'Ajuntament de Terrassa a participar en una comissió mixta en
que participarien el Col·legi d'Advocats a través de la comissió de drets humans
i estrangeria, juntament amb l'Associació de senegalesos, Servei de ciutadania,
Policia Municipal i FAVV en el que s'aprova que participi Joan Carles Querol
com a representant del Col·legi d'Advocats.
L’Ajuntament va manifestar que per evitar que la situació s’empitjorés en el cas
de que el mateix interposés una denúncia contra la Policia Nacional, havia
decidit presentar un escrit davant del Síndic de Greuges de Catalunya i davant
del Defensor del Poble.
En Pere Molina informa que el Col·legi d’Advocats ha emés una nota de
premsa denunciant els fets de la entrada per part de la Policia Nacional al local
de l'Associació de Senegalesos de Terrassa i als incidents que van tenir lloc a
Ceuta, que s'ha publicat al Diari de Terrassa i al diari La Torre.

2n.- Acte públic en suport de persones immigrades.
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S'aprova Joan Tamayo proposa incloure dins el cicle de cinema el documental
“3.052” de Mamaduou Dia, referent a un immigrant que en “cayuco” va arribar a
les costes de canàries.
3r.- Col·laboració amb Escoles de Terrassa.
En Joan explica el canvi de data de la xerrada a l'Hospital d'Adolescents de
Mutua de Terrassa que tindrà lloc el 27 de març a les 11:30
Les xerrades pendents tindran lloc al IES Montserrat Roig, per Sant Jordi, a
Cultura Pràctica i Avet, pel maig i al Vedruna tindrà lloc una sessió del cicle de
cinema el 28 d'abril a les 15 hores.
4rt.- Cicle de Cinema.
S'aproven les dates pel cicle de cinema entre el 24 d'abril i el 22 de maig.
Dates previstes de les sessions: 24 d'abril, 28 d'abril a l'escola Vedruna, 5 de
maig, 13 de maig i 21 de maig.
Les propostes pel Vedruna serà la pel·lícula La ola i El capital que s'haurà
d'acordar amb l'escola.
Les altres propostes serà el documental de SICOM Pagar per viure i a més de
la proposta acordada en el punt 2n sobre immigració s'acorda tractar sobre el
tema dels drets reproductius i sexuals i el dret al treball. Rafael Gàzquez farà la
proposta sobre el primer amb Amnistia Internacional i Joan Tamayo sobre el
segon amb l'Observatori de Drets Socials de Terrassa.
5è.- Informació varies.
Pere Molina informa que anirà el proper dijous 13 de març a les 16 hores hi
haurà la propera reunió de la comissió de drets humans del CICAC on
presentarem la Memòria d'activitats del 2013 de la comissió de drets humans
de Terrassa elaborat per Teresa Rojas i s'entrega als membres de la comissió
una copia de la mateixa.
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Joan Tamayo informa de la presentació a Terrassa de l'Observatori Ciutadà
Municipal que demanarà informació al respecte de les partides pressupostaries
municipals i la seva destinació.
S’estableix nova reunió de la comissió de ddhh el proper dia 25 de març a les
15:30 hores.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, de la
qual s’estén la present acta, que signo com a President/a de la Comissió.

Sr. Pere Molina
President de la Comissió
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ACTA NÚM. 6/2014-REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS
Data de la reunió: 25 de març de 2014.
Prèvia convocatòria i a l’hora assenyalada es reuneix la Comissió de drets
humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’assistència dels
següents membres: Joan Tamayo, Isabel Marquès, Pere Molina, Joan Carles
Querol, Sandra Triviño i Rafa Gázquez.
A) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior :
Queda aprovada l’acta del dia 11/03/2014.
B) Resolució dels punts de l’ordre del dia segons les següents
intervencions:
1r.- Polèmica amb el CNP de Terrassa per la nota de premsa de les comissions
de drets humans i estrangeria.
S'informa de la propera entrevista demanada pel Cap de de la Policia Nacional
de Terrassa amb Miquel Sàmper per parlar davant l'enuig que ha provocat la
nota de premsa de drets humans i estrangeria pels fets ocorreguts per les
detencions de ciutadans senegalesos en l'entrada per part de la Policia
Nacional al local de l'Associació de Senegalesos de Terrassa i als incidents que
van tenir lloc a Ceuta.
En Joan Carles explica que aquest divendres tindrà lloc la reunió de la
comissió mixta de seguiment en que participarien el Col·legi d'Advocats a
través de la comissió de drets humans i estrangeria, juntament amb
l'Associació de senegalesos, Servei de ciutadania, Policia Municipal i FAVV.
2n.- Col·laboració amb Escoles de Terrassa.
En Joan explica la data de la xerrada a l'Hospital d'Adolescents de Mutua de
Terrassa que tindrà lloc el 27 de març a les 11:30 anirà ell mateix i la Beta.
Han preparat una sèrie de curts i fotos per la xerrada sobre un nens que creuen
la frontera de Melilla.
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La xerrada del l'escola “cultura pràctica” tindrà lloc el 8 d'abril a dos cursos de
5è de primària de 9:15 a 10:15 i de 10:15 a 11:15 hores.
La xerrada a l'escola Montserrat Roig serà el 22 o 23 d'abril, a l'escola Avet
serà el 16 de maig a les 15 hores, l'escola Vedruna serà el 28 d'abril a alumnes
de 3er d'ESO, la de l'IES Terrassa es farà la projecció de la pel·lícula del cicle
de cinema a alumnes de 4art d'ESO el 6 de juny.
3er.- Cicle de Cinema.
Es demanen a Secretaria de l'ICATER la reserva de la sala d'actes pel cicle de
cinema en les dates 24 d'abril, 5 de maig, 13 de maig i 22 de maig. Es demana
la presència del Degà per la sessió inaugural del 24 d'abril.
La proposta pel Vedruna serà la pel·lícula El capital de Costa Gavras. La
proposta per IES Terrassa pel 6 de juny serà “La flor del desierto” que tracta de
la vida de Waris Dirie.
Joan Tamayo presenta una proposta de pel·lícules que s'acabaran de
concretar la propera reunió que tindrà lloc 1 d'abril.
4art.- Informació varies.
Pere Molina informa de la reunió de la comissió de drets humans del CICAC
del passat 13 de març a les 16 hores on es va presentar la Memòria d'activitats
del 2013 de la comissió de drets humans de Terrassa elaborat per Teresa
Rojas.
A més en Pere informa del curs sobre el TEDH on-line, el conveni de
col·laboració del CICAC amb el Tribunal Penal Internacional pels presos
espanyols extracomunitaris signat per Miquel Sàmper i Luis del Castillo i d'un
altre conveni de suport del CICAC amb la taula del tercer sector. S'informa,
també, sobre un cicle sobre el Tribunal Penal Internacional i un curs de
fotografia sobre la funció social de l'advocacia.
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Finalment el Col·legi de Granollers ha fet un curtmetratge sobre el problema de
les xarxes socials. Es demana al Pere que demani la còpia per passar-la a les
escoles.
S’estableix nova reunió de la comissió de ddhh el proper dia 1 d'abril a les
15:30 hores.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, de la
qual s’estén la present acta, que signo com a President/a de la Comissió.

Sr. Pere Molina
President de la Comissió
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ACTA NÚM.7/2014 DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS
Reunió extraordinària per tal de continuar preparant el Cicle de Cinema.
Data: 1 d’abril del 2014.
Prèvia convocatòria i a l’hora assenyalada es reuneix la Comissió de drets
humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’assistència dels
següents membres:
Joan Tamayo, Teresa Rojas, Rafa Gázquez, Joan Carles Querol, Beta
Marqués, Sandra Triviño.
A) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior :
Queda aprovada l’acta del dia 25/03/2014.
B) Resolució dels punts de l’ordre del dia segons les següents
intervencions:
1r.- Tractament de la reunió entre la Policia Nacional, l’Associació de
Senegalesos i altres membres de la societat Terrassenca.
Rere la proposta de constituir una Comissió permanent que es reunís de forma
mensual moguda pels incidents ocorreguts degut a l’entrada de la Policia
Nacional en l’Associació de Senegalesos, té lloc la primera reunió. En Joan
Carles i en Joan Tamayo expliquen en què es va concretar la mateixa. A la
reunió hi van assistir la Policia Nacional, 4 representants de l ‘Associació de
Senegalesos, la Sra. Melgares, el Cap de l’Àrea de Ciutadania i Drets Civils,
alguns representants d’una Associació de Veïns, una Assessora del CITE,
entre d’altres. En aquesta reunió es tracten les línies i aportacions de cada part,
i tot i que es fa el plantejament de seguir endavant o no, finalment s’expressa la
ferma voluntat de continuar. Es va fer la proposta de que es citessin altres
col·lectius. En relació amb la intervenció del intendent Quesada, s’indica que el
que va traslladar és que els seus companys van actuar correctament, també
expressa que van veure que estava obert i que van entrar. Que simplement van
actuar amb la plena autonomia que els caracteritza. Dintre de la reunió i fent
esment del Consell d’Assessors sobre Temes d’Immigració, la Sra. Melgares
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comenta la possibilitat d’establir una entitat d’aquestes característiques a
Terrassa. Ens faran arribar l’acta de la reunió i un full de propostes concretes.
En relació amb els fets esdevinguts relacionats amb l’Associació de
Senegalesos, la Beta indica que el Síndic de Catalunya li va preguntar com van
succeir els fets exactament, ell li comenta que no pot explicar amb exactitud els
fets ja que els senegalesos no es van presentar el dia que els havia citat.
2n.- Col·laboració amb les Escoles de Terrassa.
Es fa repàs de l’agenda de xerrades i altres actes a les escoles, fent recordatori
de lo que es va exposar en la reunió anterior. També s’indica que la

propera

xerrada tindrà lloc el dia 18 d’abril a l’Escola Cultura Pràctica, de la que
s’encarregaran la Beta i la Teresa.
3r.-Cicle de Cinema.
S’indiquen les variacions en relació amb la proposta de la reunió anterior. En
relació amb el primer acte que tractarà el Dret a la Sanitat Pública, s’assenyala
que com que la Plataforma en Defensa de la Salut pública vol fer un acte de les
mateixes característiques ho farem conjuntament. La Plataforma ha comentat
la possibilitat de que ho puguem fer en el Cinema Catalunya. Ja que el
Documental està lligat, només falta confirmar la participació de l’Albano Dante
de Cafè amb Llet. Relatiu al segon acte dedicat a la Immigració i al Dret a la
Dignitat s’estableix que està pràcticament organitzat, que en Mamadou Dia no
podrà assistir i que assistiran membres de l’Associació de Senegalesos i
l’Albert Parés. Respecte del tercer acte destinat al Dret al Treball no hi ha cap
novetat ni variació respecte de lo establert en la reunió anterior. El quart acte
sobre els Drets Sexuals i Reproductius queda eliminat. Aquest últim tema es
tractarà en l’acte que tindrà lloc a l’ Institut IES Terrassa, que tal i com es va
comentar en la sessió anterior estarà relacionat amb la pel·lícula “La Flor del
Desierto” (que l’aportarà el Rafa). Es fa un recordatori de l’acte que tindrà lloc a
l’Escola Vedruna que versarà sobre la pel·lícula “El Capital”.
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La Beta indica que com a Síndica té reservats dos-cents euros adreçats al
pagament dels Drets d’autor, que es transmeti al Col·legi aquesta dada amb la
intenció de que col·labori amb la publicació del Programa del Cicle de Cinema
al Diari de Terrassa(independentment de la programació del cinefòrum que
aparegui en el Programa de Sant Raimon).
4rt.-Altres qüestions.
En relació amb les xerrades sobre els Drets Humans en Joan Tamayo proposa
estendre-les a altres col·lectius i indica que ha ofert la nostra col·laboració
davant del Àrea de Ciutadania i Drets Civils.
S’estableix nova reunió de la comissió de ddhh el proper dia 8 d’abril a les
15:30 hores.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, de la
qual s’estén la present acta, que signo com a President/a de la Comissió.

Sr. Pere Molina
President de la Comissió
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ACTA NÚM. 8/2014-REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS
Data de la reunió: 08 de abril de 2014
Prèvia convocatòria i a l’hora assenyalada es reuneix la Comissió de drets
humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’assistència dels
següents membres: Joan Tamayo, Joan Carles Querol, Teresa Rojas, Carme
Martínez i Rafa Gázquez.
A) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior :
Queda aprovada l’acta del dia 01/04/2014.
B) Resolució dels punts de l’ordre del dia segons les següents
intervencions:
1r.- Col·laboració amb Escoles de Terrassa.
Teresa Rojas ens explica la xerrada de l'escola “cultura pràctica”que ha tingut
lloc aquest matí a dos cursos de 5è de primària, comentant el participatiu que
han estat els alumnes i que havien preparat prèviament la xerrada.
La xerrada a l'escola Montserrat Roig serà el 22 i 23 d'abril a alumnes de segon
d'ESO, a l'escola Avet serà el 16 de maig a les 15 hores, la de l'IES Terrassa
es farà la projecció de la pel·lícula del cicle de cinema a alumnes de 4art d'ESO
el 6 de juny.
La xerrada a l'escola Vedruna en principi és el 28 d'abril a alumnes de 3er
d'ESO amb la projecció de la pel·lícula del cicle de cinema i estem pendents
que la Beta ens ho confirmi.
2on.- Cicle de Cinema.
Es concreten que els dies del cicle de cinema que tindran lloc a la seu de
l'ICATER seran:
La primera sessió serà el dia 5 de maig sobre IMMIGRACIÓ. DRET A LA
DIGNITAT. El documental està per confirmar per part de Joan Tamayo.
Confirmada la presència d'un representant de l'Associació de Senegalesos de
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Terrassa i Albert Parès, advocat especialista amb immigració i membre de la
comissió de Defensa dels drets humans de l'ICAB.
La segona sessió es farà el 14 de maig, sobre el DRET A LA SANITAT
PÚBLICA amb el passe del documental”La Salut, el negoci de la vida” de
SICOM, una proposta conjunta amb la Plataforma en Defensa de la Sanitat
Pública amb la participació de Josep Cabayol de SICOM i membres de la
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública i de l'Observatori de Drets Socials
de Terrassa.
La tercera sessió es farà el 22 de maig sobre el dret al treball. El documental
està per confirmar per part de Joan Tamayo, amb la participació de la Sra.
Encarna Bodelón i un membre del Col·lectiu d'Aturats majors de 50 anys.
Es demana la presència del Degà per la sessió inaugural del 5 de maig.
La proposta pel Vedruna serà la pel·lícula El capital de Costa Gavras. La
proposta per IES Terrassa pel 6 de juny serà “La flor del desierto” que tracta de
la vida de Waris Dirie, dintre del cicle de cinema. La sindicatura es farà càrrec
del cost dels drets d'autor de la primera pel·lícula i Amnistia Internacional de la
segona.
Es demana a la Junta que pressupostin 200 euros per publicitar el cicle de
cinema de drets humans.
S’estableix nova reunió de la comissió de ddhh el proper dia 22 d'abril a les
15:30 hores.
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, de la
qual s’estén la present acta, que signo com a President/a de la Comissió.

Sr. Pere Molina
President de la Comissió
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ACTA NÚM.9/2014 DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS
Data de la reunió: 22 d’abril de 2014.
Prèvia convocatòria i a l’hora assenyalada es reuneix la Comissió de drets
humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’assistència dels
següents membres:
Pere Molina, Joan Tamayo, Teresa Rojas, Beta Marquès, Rafa Gázquez
Carme Martínez, Sandra Triviño.
A) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior :
Queda aprovada l’acta del dia 8 d’abril del 2014.
B) Resolució dels punts de l’ordre del dia segons les següents
intervencions:
1r.- Col·laboració amb Escoles de Terrassa.
S’explica la xerrada que ha tingut lloc aquest mateix matí al IES Montserrat
Roig amb un grup de quart d’eso (realitzada per la Beta, la Teresa i en Joan).
S’esmenta la propera xerrada que tindrà lloc el dia següent al mateix centre, i
que es realitzarà amb un altre grup de quart d’ESO.
Es fa incís en la necessitat de preparar un guió que inclogui, entre d’altres
punts, la presentació de la Síndica.
La Beta indica que ella té dos models a seguir, depenent de l’edat que tinguin
els destinataris de les xerrades.
En Rafa proposa l’elaboració d’unes fitxes com a material de suport.
Queda constància de la necessitat d’aconseguir que els diferents destinataris
de les xerrades a les escoles, facin un treball posterior a la xerrada; que
consisteixi en un treball més actiu i enriquidor, tal i com es dur a terme a
l’Hospital d’Adolescents.
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Es fa recordatori de les xerrades ja concertades, i s’indica que falten per
confirmar l’Escola Tecnos i el IES Santa Eulàlia.
2n.- Cicle de Cinema.
S’indica que el proper dijous es tracta a la reunió de la Junta de Govern del
Col·legi el tema del Cicle de Cinema.
S’assenyala que ja s’ha sol·licitat a la Junta el seu recolzament per tal de que el
Programa del Cinefòrum surti en el Diari de Terrassa.
En Pere comenta que es pot indicar que el Cicle de Cinema es realitzarà dintre
de la festivitat de Sant Raimon. En Joan indica la possibilitat de fer, a part de
l’anunci, un reportatge.
La Comissió fa un fort incís en la importància de la divulgació del Cicle de
Cinema (possibilitats a través de la difusió del Programa, presència en el Diari
de Terrassa, reportatge, difusió via telemàtica a diversitat d’entitats, ...).
Seguidament es fa un repàs de la situació dels diferents actes:
En primer lloc s’indica que totes les sessions tindran lloc a les 19:00 hores, així
com que en el programa ha de quedar ben especificat el lloc, la data i l’hora.
S’acorda que en Joan i la Sandra s’encarregaran de l’elaboració del programa
físic.
En relació amb el primer acte, s’indica que està tot lligat. En Rafa diu que li
comentarà, per tal de que assisteixi, al coordinador d’Amnistia Internacional.
En relació amb el segon acte, que es farà conjuntament amb la Plataforma en
Defensa de la Salut Pública, s’indica que tindrà lloc a la Biblioteca Central de
Terrassa (si no hi ha cap tipus d’impediment en relació amb els horaris). En
quant a la realització d’aquest acte, s’estableix la possibilitat de col·laborar
econòmicament amb la Plataforma, atenent a la proposta que ens faci la
mateixa. S’intentarà canviar l’horari de l’acte a les 18:30 hores, per tal de que
sigui compatible amb l’horari de la Biblioteca i es pugui dur a terme la sessió
del Cicle de manera profitosa i amb èxit.
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Respecte del tercer acte s’hauran d’abonar els drets d’autor; la Beta recorda la
quantitat de la que disposa destinada a aquest concepte, i ens mantenim a
l’espera de l’aportació de la Junta de Govern. En aquesta sessió falta la
confirmació de l’Encarna Bodelón, que en cas de no poder assistir-hi s’haurà de
substituir.
Per últim es fa referència a la intenció de que participi una actriu en un dels
actes del Cicle de Cinema relacionats amb les escoles, que tindrà lloc el dia 6
de juny (possibilitat d’assistència de la Rosa Cadafalch).
S’estableix nova reunió de la comissió de ddhh el proper dia 6 de maig a les
15:30 hores.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, de la
qual s’estén la present acta, que signo com a President/a de la Comissió.

Sr. Pere Molina
President de la Comissió
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ACTA NÚM.15/2014 DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS

Data de la reunió: 30 de setembre de 2014.

Prèvia convocatòria i a l’hora assenyalada es reuneix la Comissió de drets
humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’assistència dels
següents membres:
Joan Tamayo, Teresa Rojas, Beta Marquès, Carme Martínez, Sonsoles
Ventalló, Nuria García, Juan Carles Querolt i Rafael Gàzquez.

A) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior :
S'aprova l'acta del passat dia 09 de setembre.

B) Resolució dels punts de l’ordre del dia segons les següents

intervencions:
1r.- Col·laboració amb Escoles de Terrassa.

Isabel Marquès concreta una nova xerrada pel dia 10 d'octubre a les 16:00
hores a l'Escola Ramon Pont per un grup de nois i noies de 5è de Primaria.

2n.- Reunió amb la Regidoria de ciutadania i drets civils.
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La Sra. Gemma Garcia i la Sra. Maria Cors tècniques de la Regidoria de
ciutadania i drets civils s'entrevisten amb la comissió per tal de col·laborar amb
els actes que fem.
En primer lloc al respecte del Dia Universal dels Drets dels Infants del dia 20 de
novembre a banda dels actes al Teatre Principal per la tarda Isabel Marquès
proposa projectar el documental del CICAC sobre els perills dels TIC´S dirigit
per adults amb una durada de 20 minuts i es mirarà de fer a la Biblioteca
central de Terrassa.
Per part de les tècniques de a Regidoria ens informem de l'imminent acord del
Pacte de la ciutat en favor de la diversitat sexual.

3er.- Conferència del Sr. Josep Lluís Pedregosa
S'informa que no podem reservar la Sala d'actes de l'Icater per fer la
Conferència sobre seguretat en el trànsit i com regular-ho des de la perspectiva
dels drets humans a càrrec del Sr. Josep Lluís Pedregosa pel proper dijous 11
de desembre i Isabel Marquès proposa fer-la a la Masia Freixa.

S’estableix nova reunió de la comissió de ddhh el proper dia 14 d'octubre
a les 15:30 hores.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, de la
qual s’estén la present acta, que signo com a President/a de la Comissió.

Sr. Pere Molina
President de la Comissió
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ACTA NÚM.17/2014 DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS

Data de la reunió: 28 de octubre de 2014.

Prèvia convocatòria i a l’hora assenyalada es reuneix la Comissió de drets
humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’assistència dels
següents membres:
Pere Molina, Joan Tamayo, Teresa Rojas, Beta Marquès i Rafael Gàzquez.

A) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior :
Queda pendent d'aprovació fins que no es passin les notes de la
reunió del dia 14 d'octubre.

B) Resolució dels punts de l’ordre del dia segons les següents

intervencions:
1r.- Col·laboració amb Escoles de Terrassa.

Isabel Marquès informa de la xerrada a l'Escola Ramon Pont per un grup de
nois i noies de 5è de Primaria on va participar juntament amb la Teresa Rojas i
la Núria Garcia.
Es recorda que el dia 07 de novembre a les 9:00 hores es farà la xerrada a
l'Escola Cultura Pràctica per a 50 nois i noies de 5è de Primaria dividits en dos
grups. Aniran Isabel Marquès, Joan Tamayo i Teresa Rojas.
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En Joan Tamayo mirarà d'aplaçar les xerrades del dia 26 i 27 de novembre a
l'escola Nova Electra per a nens i nenes de tercer de primaria quina reunió
prèvia va tenir lloc el 20 d'octubre i al Hospital d'adolescents de la Mutua.

2n.- Actes del Dia Universal dels Drets dels Infants del dia 20 de
novembre.

Isabel Marquès informa de la possibilitat de realitzar dues sessions al Teatre
principal a càrrec de l' IES d'Arts Escèniques Torre de Palau i Viladecavalls i a
banda Save The Children farà una cantada en celebració dels 25 anys a la
ciutat de Terrassa. Es passarà un correu als companys i companyes per si
volen assistir als actes i es farà una reserva de places per aquest propòsit.

3er.- Conferència del Sr. Josep Lluís Pedregosa i gestions per fer una
xerrada a càrrec del Síndic Rafael Ribó.
Es posposa la conferència del Sr. Josep Lluís Pedregosa prevista i Isabel
Marquès farà gestions per fer venir al Síndic de Greuges de Catalunya per fer
una xerrada amb ocasió del Dia Universal dels Drets Humans.

S’estableix nova reunió de la comissió de ddhh el proper dia
novembre a les 15:30 hores.

11 de

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, de la
qual s’estén la present acta, que signo com a President/a de la Comissió.

Pere Molina
President de la Comissió
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ACTA NÚM.18/2014 DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS

Data de la reunió: 11 de novembre de 2014.

Prèvia convocatòria i a l’hora assenyalada es reuneix la Comissió de drets
humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’assistència dels
següents membres:
Pere Molina, Joan Tamayo, Teresa Rojas, Beta Marquès, Rafael Gàzquez,
Carme Martínez, i Núria Garcia.

A) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta del dia 28 de octubre de 2014

B) Resolució dels punts de l’ordre del dia segons les següents
intervencions:
1r.- Col·laboració amb Amnistia Internacional en el tema de l’educació a
les escoles.

En Rafael Gàzquez informa de la marató de cartes que impulsa Amnistia a les
escoles.
Tanmateix, en Rafael també informa que el dissabte 15 de novembre de 2014,
de 10:00 a 14:00, Amnistia organitza un event a la Plaça del Progrés sobre els
nens soldats a Síria.
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En Rafael, que col·labora amb Amnistia, proposa que seria interessant que
aquesta Comissió promogués actes junt amb Amnistia.

L’Isabel Marquès informa de la xerrada que realitzarà sobre els Drets dels
infants el 3 de desembre a les 18:00, a la Biblioteca de Ca n’Anglada i que
Amnistia també organitza un acte en la mateixa biblioteca.

.
2n.- Col·laboració amb Escoles de Terrassa.

En Joan Tamayo recorda que el dia 3 de desembre està fixada la xerrada a
l’Escola Nova Electra per tres grups de tercer de primària. Es parla de com
distribuir els grups.

3er.- Actes del Dia Universal dels Drets dels Infants del dia 20 de
novembre.

Isabel Marquès confirma que a les 11:30, al Teatre Principal es realitzaran dues
sessions a càrrec de l' IES d'Arts Escèniques Torre de Palau i Viladecavalls i
que Save The Children farà una cantada en celebració dels 25 anys a la ciutat
de Terrassa.
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En Joan Tamayo proposa fer una nota de premsa sobre la pobresa infantil,
però degut a la proximitat de la data es posposa.

En Rafael Gàzquez, a col·lació amb la proposta de la nota de premsa del
Joan, planteja el tema de la pobresa energètica que tant afecta a les famílies i
als infants. Proposa que a la nota de premsa també es pugui incloure aquesta
problemàtica.
L’ Isabel Marquès i el Rafael comenten que a Terrassa no hi ha grups que
impulsin la protecció de les persones, entre elles els infants, afectades per la
pobresa energètica i es proposa fer actuacions per promoure ajudes.

4rt.- Actes del Dia Internacional dels Drets Humans del dia 10 de
desembre.
En Joan Tamayo fa una ponència sobre els Drets Humans, a l’Ateneu
Terrassenc a les 19:30.
Isabel Marquès informa que sobre les 17:30-18:00 es passaran esquetxos
sobre els Drets Humans a la Torre de Palau.
S’estableix nova reunió de la Comissió drets humans pel proper dia 25
de novembre a les 15:30 hores.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, de la
qual s’estén la present acta, que signo com a President/a de la Comissió.

Sr. Pere Molina
President de la Comissió
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ACTA NÚM. 19 /2014 DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS

Data de la reunió: 25 de novembre de 2014.

Prèvia convocatòria i a l’hora assenyalada es reuneix la Comissió de drets
humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’assistència dels
següents membres:
Joan Tamayo, Teresa Rojas, Beta Marquès i Rafael Gàzquez.

A) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta del dia 11 de noviembre de 2014

B) Resolució dels punts de l’ordre del dia segons les següents
intervencions:

1er.- Col·laboració amb Escoles de Terrassa.

En Joan Tamayo i Isabel Marqués recorden que els dies 01 i 03 de desembre
estan fixades les xerrades a les Escoles Vedruna i Nova Electra per grups de
cinquè i tercer de primària. Es demana la màxima participació dels companys
de la comissió.
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2on.- Actes del Dia Internacional dels Drets Humans del dia 10 de
desembre.

En Joan Tamayo farà una ponència sobre els Drets Humans, a l’Ateneu
Terrassenc a les 19:30 amb el títol DEFENSA DELS DRETS HUMANS
URGÈNCIES I FULL DE RUTA. Es demana que es comuniqui la ponència pel
correu de l’ICATER a tots els col·legiats de l’ICATER.
Isabel Marquès recorda que sobre les 17:30-18:00 a la Plaça Vella es passaran
esquetxos sobre els Drets Humans a la Torre de Palau.

S’estableix nova reunió de la Comissió drets humans pel proper dia 09
de desembre a les 15:30 hores.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, de la
qual s’estén la present acta, que signo com a President/a de la Comissió.

Sr. Pere Molina
President de la Comissió
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AGRAIMENTS INSTITUCIONALS
Ajuntament de Terrassa
Amnistia Internacional
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucia
Associació Catalana en Defensa de la Sanitat Pública
Associació de Senegalesos de Terrassa
Associacions Marroquis dels Drets Humans
Ateneu Terrassenc
Bibioteca Central de Terrassa
Col.lectiu d`aturats i aturades majors de 25 anys
Coral de l`Escola El Cim
Diari de Terrassa
Diari La Torre
Escola Avet
Escola Catalana d`Arts Escèniques
Escola Cultura Pràctica
Escola Nova Electra
Escola Ponent
Escola Ramon Pont
Escola Tècnos
Escola Vedruna
IES Montserrat Roig
IES Terrassa
IES Torre de Palau
IES Viladecavalls
Institut Ensenyament Secundari Terrassa
PAME
Plataforma d`Afectats per l`Hipoteca
Plataforma en defensa de la Sanitat Pùblica.
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa
Teatre Principal
Unitat d`Adolescents de l`Hospital Mútua de Terrassa
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