
 
 

CIRCULAR NÚM.  23/16 

VIè CICLE DE CINEMA I DRETS HUMANS - #StRaimonIcater2016 

 Sessions els dies 2, 10, 17 i 26 de maig 

 
Dins els actes de celebració de Sant Raimon de Penyafort al nostre Col·legi, la Comissió de 
Drets Humans de l’ICATER organitza per sisè any consecutiu el Cicle de Cinema i Drets 
Humans.  
 
A continuació, us en detallem el PROGRAMA, que inclou sessions de cine-fòrum els dies 2, 
10, 17 i 26 de maig, obertes a tots els ciutadans de Terrassa, Rubí i Sant Cugat.  
 
Cadascuna de les sessions gira entorn a un tema específic vinculat als Drets Humans (Dret 
a la ciutat, Dret a no sofrir assetjament escolar, Dret a la pròpia identitat sexual, Drets 
dels Refugiats) i comptarà amb l’assistència de destacades personalitats que contribuiran, 
sens dubte, a un debat enriquidor en el qual us convidem a participar activament.  
 

PROGRAMA DEL VIè CICLE DE CINEMA I DRETS HUMANS #StRaimonIcater2016 
 
2 de maig, 19h Inauguració del Cicle a la Sala d’actes de l’ICATER: “DRET A LA CIUTAT”  
 

Projecció del documental CIUDADANO CAKE: CAÑADA REAL, 
VIVIR AL LÍMITE (45’) 
 
Presentació a càrrec de Dolors Teulé, advocada i Presidenta de 
la Comissió de Defensa dels Drets Humans de l’ICATER  
 
Col·loqui posterior amb David Bondia, President  de l’Institut 
de Drets Humans, Maria Villar, representant del Col·lectiu La 
Fàbrica, del barri de Can Tusell i Sílvia Torralba, Representant 
de Quart Món.  
 

Sinopsi: Ciudadano Cake és un programa de televisió, que en aquesta ocasió entra dins la Cañada 
Real, el poblat txabolista més gran d’Europa, a només 15 km de Madrid. Una  realitat dura i 
d’extrema pobresa, amb les drogues i la pobresa com a teló de fons, però també amb voluntaris i 
assistents socials que treballen per millorar les condicions del barri.  

 
10 maig, 17,15h A la sala d’actes ICATER: “DRET A NO SOFRIR ASSETJAMENT ESCOLAR”  

 
Projecció de la pel·lícula d’Ensueño Films COBARDES (89’)  
  
Presentació a càrrec de Joan Tamayo, advocat de la Comissió 
DDHH de l’ICATER  
 
Conferència a càrrec de PREAD (Associació per a la Prevenció 
de l’Ansietat i la Depressió)  
 
 



 
Sinopsi: Història de dos nois secundària, un la víctima i l’altre el botxí. En Guille és aparentment un 
nen com molts altres, bon nano, esportista i amb una família que li dóna suport. Però descobreix 
que fer el fatxenda fa que els altres el mirin amb respecte, i es busca una “víctima propiciatòria”, en 
Gabriel, que només per ser pèl-roig veurà la seva vida convertida en un infern.  
 

17 maig, 19h A la sala d’actes ICATER: “DRET A LA PRÒPIA IDENTITAT SEXUAL”  
 
Projecció del curtmetratge EL VESTIDO NUEVO (15’)  
 
Presentació a càrrec de Joan Tamayo, advocat de la Comissió 
DDHH de l’ICATER  
 
Conferència a càrrec de Lluís Rambla i Mohamed Larouch, 
membres del Col·lectiu LGTB 
 
Sinopsi: Explica la història d’en Mario, un nen que el dia de 

Carnestoltes decidirà vestir-se de nena per anar a escola, fet que 

provocarà l’estranyesa de professors i alumnes i que donarà lloc a 

situacions que evidencien actituds homofòbiques.  

 
26 maig, 19h Al Cinema Catalunya [pendent confirmació]: “DRETS DELS REFUGIATS”   

 
Sessió de cloenda del VIè Cicle de Cinema i Drets Humans 
de l’ICATER 
 
Projecció del documental TO KYMA: RESCAT AL MAR 
EGEU (60’)  
 
Presentació a càrrec de Dolors Teulé, advocada i 
Presidenta de la Comissió de Defensa dels Drets Humans 
de l’ICATER  
 
Col·loqui posterior amb Arantza Díez, periodista i 
reportera de TV3 i altres televisions, que va dirigir el 
documental, i Joan Roura, periodista i corresponsal TV3.  

 
Sinopsi: Aquest documental narra la proesa d'un equip de socorristes catalans que s'han instal·lat a 
l'illa grega de Lesbos amb un únic objectiu: salvar vides al mar Egeu. Famílies senceres, amb nadons 
i avis, es juguen la vida diàriament. 

 

 
Us esperem a tots, recordeu que la participació és oberta tant als advocats com a la 
ciutadania en general (inclosos els nens a partir de 13 anys, especialment per a la 
sessió sobre el bullying del dia 10 de maig). 
 
Salutacions,  
LA JUNTA DE GOVERN 
Terrassa, 28 d’abril de 2016 


