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Recepció institucional a defensores dels drets humans
Cinc activistes visiten aquests dies Gavà en el marc del projecte “Ciutats
Defensores dels Drets Humans” que s’incorpora a la Mostra de Drets
Humans de Gavà, GavàMón

En el marc del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, del qual Gavà en forma
part, tres dones activistes han visitat avui la ciutat per explicar als estudiants d’ESO i
Batxillerat les situacions de vulneració dels drets humans que es pateixen als seus països
d’origen i les seves vivències en la defensa dels drets humans. Aquest projecte conjunt
entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda
als Refugiats, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional
per la Pau, i que compta amb la participació de municipis catalans i altres institucions i
entitats, té com a objectiu donar a conèixer la feina dels defensors i defensores els drets
humans, ajudant a conscienciar a la ciutadania de les ciutats participants sobre la
necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana. A Gavà,
la iniciativa forma part de la programació de la Mostra de Drets Humans de Gavà,
GavàMón, que fins al 22 d’octubre inclou un seguit d’activitats de sensibilització sobre
la defensa dels drets humans.

El tinent d’alcalde de Benestar i Acció, Miquel Àngel Díaz, i el regidor de Joventut,
Cooperació i Cultura de la Pau, Èric Plaza, han rebut avui tres de les cinc activistes que
aquests dies visiten Gavà. En concret a Aisha Altubuly, de Líbia, jove estudiant de
ciències polítiques implicada especialment en el treball per a una comunitat igualitària,

implicada en els processos de pau i membre de l’organització Together We Build; Aliya
Hari, jove pakistanesa que coordina una iniciativa de construcció de pau entre l’Índia i el
Pakistan, empoderant dones i joves a participar en la construcció de pau i resolució de
conflictes en ambdós països, i Aisha Dabo, periodista que treballa al Senegal i a Gàmbia
defensant els drets de les dones i la igualtat de gènere a través del ciberactivisme.

El tinent d’alcalde Miquel Àngel Díaz, ha destacat que “és un orgull comptar amb la
presència d’activistes que, des dels seus països, des del seu entorn, lluiten per
una causa que la ciutadania de Gavà comparteix plenament”. Díaz s’ha referit a la
llarga trajectòria de Gavà en la defensa i promoció dels drets humans. “Des de fa temps
a Gavà treballem conjuntament amb ONG, entitats i escoles per fomentar els
valors dels drets humans. Pertànyer a la xarxa de ciutats defensores dels drets
humans ens permet conèixer noves experiències, intercanviar idees i que la
ciutadania de Gavà, sobretot els joves, coneguin de primera mà persones,
referents reals que estan treballen en una causa”.

El regidor Èric Plaza ha explicat que aquestes activistes “ens recorden la necessitat de
continuar lluitant pels drets humans al món i que els joves s’adonin que aquests
drets no són per sempre, tal com vam poder comprovar en els esdeveniments
d’ahir a Catalunya. I també la necessitat de continuar impulsant i donant suport
a la cooperació internacional”.

El projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans es va obrir a Gavà el passat 27 de
setembre amb la visita de Diana Avella, una cantant de rap colombiana que defensa el
dret a la vida de les dones i joves per la no militarització de la vida. Avella va fer una
xerrada a l’Espai Jove de La Casa Gran i tot seguit va oferir un concert a la plaça Major
amb els i les joves de la Comissió de Cultura Urbana.

Finalment, el 5 d’octubre, visitarà Gavà Wafae Charaz, periodista, activista política i
membre de l’Associació Marroquina de Drets Humans. També és membre de moviments
polítics que plantegen reformes polítiques i constitucionals al Marroc. Durant la seva

estada explicarà la situació dels drets laborals al Marroc amb mirada de dona en el decurs
d’una xerrada a la Biblioteca Josep Soler Vidal que començarà a les 18 hores.

