C

VID-19
En atenció a la situació sanitària, totes les
sessions es podran seguir per internet.

La celebració presencial dels debats resta condicionada al que estableixin
en cada moment les autoritats sanitàries i sempre d’acord amb les indicacions de seguretat. Consulteu la informació de cada sessió al web de les
entitats organitzadores.

c u r s 2021 · 2022

Totes les sessions tindran lloc a la sala d’actes del Centre d’Estudis
Cristianisme i Justícia (C. Roger de Llúria, 13, Barcelona).
Cal inscripció prèvia:
https://www.cristianismeijusticia.net/dilluns-drets-humans

disseny:

www.davidguti.tk

18.30 h · Nou horari

Per a més informació:
Justícia i Pau
t. 93 317 61 77
organitzen

justiciaipau@justiciaipau.org
www.justiciaipau.org
amb el suport de

JUSTÍCIA I PAU és una ONG catòlica constituïda a Barcelona l’any
1968. La seva finalitat és la promoció i defensa dels drets humans
de les persones i dels pobles, la justícia social i la pau en el món,
des de la perspectiva del pensament social cristià, mitjançant la
denúncia, la sensibilització social i la incidència en els poders
públics.
CRISTIANISME I JUSTÍCIA és un centre d’estudis creat l’any 1981
pels Jesuïtes de Catalunya i dedicat a la reflexió social i teològica
com a resposta a la tasca prioritària “del servei de la fe i la promoció de la justícia”. La seva finalitat és contribuir a la transformació
d’aquelles realitats generadores d’injustícies per avançar cap a un
món més humà i més just, i una Església més al servei dels pobres.
MANS UNIDES és una ONG catòlica que lluita, des del 1960, per
eradicar la fam i la pobresa en el món, donant suport cada any a
uns 500 projectes de desenvolupament a més de 50 països d’Àfrica,
Àsia i Amèrica Llatina, i realitzant activitats de sensibilització i
educació transformadora aquí.
CÀRITAS Diocesana de Barcelona és una entitat sense ànim de
lucre de l’Església catòlica. La seva missió és acollir i acompanyar
les persones en situació de pobresa i exclusió social, per tal que
siguin protagonistes del seu desenvolupament integral, des del
compromís de la comunitat cristiana.
GRUP DE JURISTES RODA VENTURA és una associació creada
a Barcelona l’any 1982 amb la finalitat d’investigar i denunciar la
vulneració dels drets de la persona i dels pobles. Forma part de
l’organització internacional PAX ROMANA, a la qual representa com
a ONG amb estatut consultiu davant del Consell de Drets Humans
de les Nacions Unides a Ginebra, i presenta casos de violació de
drets humans de tot el món.

curs 2021 · 2022

Un any més, com fem des de 1998, Justícia i Pau,
el Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia,
Mans Unides, Càritas Diocesana de Barcelona
i el Grup de Juristes Roda Ventura us convidem
a un nou cicle de debats d’Els Dilluns dels Drets
Humans. Com sempre, un dilluns de cada mes
divulgarem i analitzarem, amb l’ajut d’experts,
institucions i ONG, realitats que comporten la
vulneració dels drets humans, i també propostes i iniciatives favorables a la seva protecció i promoció.

4 d’octubre de 2021

Alimentació
sostenible
PRIVILEGI O DRET?
Ponents:

Marta Llobet, doctora en Sociologia i investigadora
del grup Alimentació en contextos vulnerables de la UB.
Mercè Darnell, responsable del programa de necessitats bàsiques de Càritas Diocesana de Barcelona.
Moderació:

Montserrat Tafalla, jurista i especialista en el dret a
l’alimentació com a Dret Humà.

8 de novembre de 2021

Colòmbia:

CINC ANYS DELS ACORDS, CINC ANYS DE PAU?
Ponents:

Thais Aloma Ruiz, membre de la Asociación Nacional
de Mujeres Colombianas.
Maria del Rosario Vásquez, membre del Node Catalunya de
suport a la Comissió de la Veritat de Colòmbia.
Moderació:

Isabel Galí, periodista, coordinadora de Món de TV3.

13 de desembre de 2021

Pressupostos públics
i Drets Humans:

10 de gener de 2022

Edatisme:

Com fer-los compatibles

estereotips i prejudicis contra la gent gran

Ponents:

Ponents:

__ Pendent de confirmació.
Marina Arnau, codirectora general de la Fundació Formació i Treball.

Jordi Muñoz, advocat i president de la Comissió
dels Drets de la Gent Gran de l’ICAB.
Montse Celdrán, psicogerontòloga, membre del
grup de recerca en envelliment de la UB.

Moderació:

Dani Vilaró, periodista i responsable de comunicació
d’Amnistia Internacional Catalunya.

Moderació:

Milagros Pérez Oliva, periodista.

7 de febrer de 2022

Migracions i
discurs d’odi
Ponents:

Jordi Pàmies, docent i doctor en Antropologia
Social i Cultural per la UAB.
__ Pendent de confirmació
Moderació:

Anna Surinyach, fotoperiodista experta
en migracions i refugi.

7 de març de 2022

Salut mental i joves
EN ÈPOCA POSTPANDÈMICA
Ponents:

Montserrat Pàmias, cap d’Àrea de Salut Mental Infantojuvenil
de l’Hospital Parc Taulí.
Portaveu de l’associació Obertament.
Moderació:

Lara Bonilla, periodista del Diari ARA.

9 de maig de 2022
4 d’abril de 2022

Dret a respirar
DEFENSANT LA QUALITAT DE L’AIRE
Ponents:

María García, responsable de l’àrea de contaminació
d’Ecologistes en Acció.
__ Pendent de confirmació
Moderació:

Pablo Tosco, fotovideoperiodista.

Socialització
de les cures:

CAP A UN CANVI DE MODEL SOCIAL
Ponents:

Beatriz Villanueva, coach, formadora i comunicadora especialitzada en gènere, empoderament feminista i cures.
Membre del col·lectiu Mujeres Migrantes Diversas.
Moderació:

__ Pendent de confirmació

