
 

 

La Coordinadora d’ONG’s de Tarragona, amb el suport de la regidoria 

de Cooperació de l’Ajuntament de Tarragona, hem convocat la II 

Setmana dels Drets Humans, que tindrà lloc del 10 al 17 de desembre, 

tenint en compte que el 10 de desembre de 1948 l’Assemblea General de 

les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal del Drets 

Humans.  

Enguany, dediquem aquesta setmana a un tema tan crucial 

com ho és l’emergència climàtica, tot explorant el 

desafiament que ja està suposant per als Drets Humans.  

De la mà del cinema, el teatre, la música, la dansa, la pintura 

i la fotografia, anirem copsant l’estat dels Drets Humans i la 

seva vulneració. Ens endinsarem en temes com les 

migracions climàtiques, el consumisme, la indústria de la moda, la 

sobirania alimentària i energètica, i l’impacte del canvi climàtic sobre els 

territoris i els cossos. 

L’emergència climàtica posa en perill el dret a la vida, a l’alimentació, a 

la salut, a l’aigua, al treball i al desenvolupament, i també el dret a un 

medi ambient segur, net, saludable i sostenible. L’evidència científica ja 

ens indica que ens trobem en un punt de no retorn, de danys irreversibles 

que afectaran a tots els països, però especialment els més empobrits.  

No hi ha temps a perdre. El compte enrere ja ha començat i és el moment 

d’actuar per protegir els drets humans! 

 
            Organitza:                                Amb la col·laboració de:            

                                                   

 

          



 

 

II SETMANA DELS DRETS HUMANS 
TARRAGONA 

“EMERGÈNCIA CLIMÀTICA, UN DESAFIAMENT PER ALS DRETS HUMANS” 

Del 10 al 17 de desembre de 2022 

 
DISSABTE, 10 DE DESEMBRE 

  

11 h, Plaça Corsini, davant del Mercat. Primer la vida: no ens n'oblidem, 
segueixen morint. Acte de commemoració del Dia dels Drets Humans. 

Música, batukada, poesia, activitats per a infants i lectura del manifest. 
  
Molta gent petita a llocs petits i fent coses petitones, poden canviar el 
món! Contacontes pel canvi climàtic, a càrrec de Karme González, 
narradora de contes. A partir de 4 anys.  
Organitza: Stop Mare Mortum. 
  
  

16 h, Plaça del Centre Social La Floresta. Homenatge a l’activista Paco 

Xammar, defensor dels Drets Humans. Organitza: Comitè de Solidaritat 
Oscar Romero. 
  

  
DIJOUS, 15 DE DESEMBRE 

  

17.00 h, Plaça Corsini, davant del Mercat. Presentació del Mural de la II 

Setmana dels Drets Humans, a càrrec de les dissenyadores Cecilia 

Lloret i Tatiana Tambasco. Organitzen: Enginyeria sense Fronteres i 
CooperAcció. 
  

18.05 h, Plaça Corsini, davant del Mercat. La dona dels mil colors, 
representació de la mare Terra a través de les danses. A càrrec del grup 
de dansa Pioneros del Ritmo Tarraco. Organitza: La Cuculmeca. 
 

 

DIVENDRES, 16 DE DESEMBRE 

  

19 h, Espai Jove Kesse. Projecció de 50° C, un documental de SICOM i 

Entrepobles (60 min). 50°C ofereix una visió sobre què suposa el canvi 
climàtic i les amenaces que se’n deriven: augment de la temperatura, del 
nivell del mar, de la intensitat i freqüència de les tempestes, debat 
territorial, energia, alimentació, processos de retroalimentació, punts de 
capgirell i migracions climàtiques. Organitza: Entrepobles.  
  

 
DISSABTE, 17 DE DESEMBRE 

  

11 h, Plaça Corsini, davant el Mercat. Drets Humans en joc, dins del marc 
de la Campanya Roba Neta. Realització d’activitats adreçades al públic 
familiar, i especialment a infants de 6 a 12 anys, per descobrir els 
impactes humans i mediambientals del nostre consum i buscar-hi 
alternatives. Organitzen: SETEM Catalunya i Tecletes. 
  

12.30 h, Plaça Corsini, davant del Mercat. Embolicades, performance 
teatral sobre el consumisme. Els regals viatgen per tot el món portant 
alegria fins a casa nostra, però què hi ha dins d'una capsa de regal? Quina 
història hi ha sota el paper d'embolicar? Som les persones com regals 
embolicats? A càrrec de Tornavís Teatre.  

  
  

EXPOSICIONS TEMPORALS:  
 
Del 21 de novembre al 21 de desembre, Hall de l’Institut Tarragona. Art 
i Drets Humans. Exposició de cartells d’artistes que han adoptat un 
compromís amb Amnistia Internacional en els seus gairebé 60 anys de 
vida. Visiteu-la! 
 

Del 17 de desembre al 8 de gener, Mercat de Torreforta. Exposició 
d'Electrònica Justa: de la mina a l'abocador. Organitza: SETEM. 


