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ACTIVITATS- Post Setmana pels Drets de la Joventut 2015. 

Presentació activitats post setmana: 

A continuació us presentem un seguit d’activitats que donen continuïtat a la Setmana pels Drets 

de la Joventut 2015 (SPDJ), projecte impulsat per la Fundació Catalana de l’Esplai 

(www.fundesplai.org ) a CENTRE ESPLAI, i que per aquest any 2015 ha comptat amb el 

recolzament de la convocatòria ERASMUS+. 

  

Amb la intenció de que la SPDJ 2015 no acabi en diumenge 29/11/2015 sinó que tingui 

incidència política, i certa continuïtat, ens els territoris orígens de cada entitat participant i 

elements de transformació social. 

Us hi presentem tres activitats sobre Drets Humans amb finalització el dia 10/12/2015 (que 

també es poder realitzar durant el curs). 

 

Objectiu de la proposta: poder seguir fent incidència política en els entorns dels grups 

juvenils, amb protagonisme juvenil, en els nostres entorns pròxims, i buscant aquest efecte 

multiplicador dels aprenentatges especialment el dia 10/12/2015,dia dels Drets Humans. 

 

Pretenem aconseguir una vinculació entre: les conclusions compartides i recollides pels joves 

durant la Setmana pels Drets de la Joventut 2015 realitzada a CENTRE ESPLAI i impulsada per 

la Fundació Catalana de l'Esplai del 23/11/2015 al 29/11/2015, i el dia en commemoració dels 

Drets Humans; us hem plantejat tres activitats, amb continuïtat entre elles i finalització el propi 

dia 10/12 o posteriorment però vinculat a la commemoració dels Drets Humans. 

 

Aquestes activitats són orientatives, propostes per treballar amb els i les joves des dels 

referents/educadors/es o bé des d’algun jove dinamitzador/a del grup, per extreure’n més 

sobre els Drets Humans i poder visualitzar-ho de forma individual i compartida: 

 

 Cada entitat pot participar realitzant les tres activitats, la que més motivi de les tres o 

fer el procés a la seva manera però compartit amb la SPDJ 2015; dins la disponibilitats i 

temporalitat dels propis grups.  

 

 Cada activitat esta pensada per treballar els Drets Humans de forma gradual i poder 

compartir-ho a les xarxes socials amb l’etiqueta  #setmanadretsjoventut al facebook 

de la Setmana pels Drets de la Joventut. Pot ser tant al perfil com a la pàgina que són 

les següents: https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut  i a https://es-

es.facebook.com/setmanajoventut.fce 

 

 A més a més hi ha un dossier de suport a les activitats (al finalitzar aquest document 

el podreu veure) per assessorar i guiar el procés fins el dia 10/12/2015 o posterior. 

 

De totes maneres els i les joves tindran l’etiqueta #vivenciajove per aportar millores al 

procés, activitats, noves propostes i significats que li donin a cada sessió, com també amb els 

referents amb qui volem estar en contínua comunicació. 

 

Si teniu comentaris, aportacions o dubtes, contacteu amb nosaltres mitjançant el Facebook, o 

als nostres e-mails de contacte: 

Odamae Rejón odamae.rejon@fundesplai.org o Ivonne del Pozo idelpozo@fundesplai.org  

 

Esperem que la proposta sigui una oportunitat i que els 
aprenentatges siguin molts i rics! 

http://www.fundesplai.org/
https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
mailto:odamae.rejon@fundesplai.org
mailto:idelpozo@fundesplai.org
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Activitat 1: EXISTEIXEN ELS DRETS! 

Objectius: 

 Conèixer els Drets Humans i les llibertats que els éssers humans tenim. 

 Reflexionar individualment, i en grup, sobre la nostra actuació davant els drets humans. 

Temps previst de desenvolupament: 2h aproximadament. 

Material necessari: Paleògraf, retoladors i material per penjar a la paret (cinta adhesiva-pòsits-) 

las conclusions. 

Grup de joves destinatari: joves majors de 16 anys, prioritàriament. 

Desenvolupament: 

Primer de tot visualitzar un o varis vídeo/s sobre DDHH (eina suport, veure al final del 

document). Tot seguit una sèrie de preguntes reflexives de caràcter individual, que facin 

reflexionar de forma personal (eina suport, veure al final del document) què és un dret humà, 

els que tenim, els que no tenim, si es vulneren. Entenem que sortiran propostes, opinions 

riques i interessants entre els i les joves. 

 

Després de posar en comú, sempre des del respecte i el que cadascú vulgui compartir si es vol 

compartir, primer de forma individual i després compartida: construirem entre tots i totes la 

definició dels Drets Humans (DDHH). 

 

Cadascú escriurà la definició que creu de DDHH, en ajuntarem per parelles i reescriurem 

aquesta definició, ens ajuntarem dues parelles i tornarem a reescriure la definició, ajuntarem 

grups per reescriure la definició dels DDHH i finalment hi haurà una sola definició dels Drets 

humans co-construida per tots i totes. 

 

 

 Il·lustració 1. Imatge grupal de Joves SPDJ 2015 a Centre Esplai 
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A continuació, i donat que ja tenim què són els Drets Humans farem un a pluja d’idees entre 

tots dels Drets Humans que existeixen. Per poder prioritzar Drets i fer un buidatge ens caldrà 

poder fer una reflexió sobre les necessitats dels éssers humans i com aquestes són o no 

cobertes.  

 

Basant-nos en la Piràmide de Maslow1 podríem parlar de com els Drets Humans faciliten i 

dificulten cobrir les necessitats bàsiques de les persones. La proposta és prioritzar i ordenar els 

Drets Humans que hem acordat entre tots a la pluja d’idees segons el seu paper a la societat 

(eina suport, veure al final del document).  

 

Un cop tenim els drets ordenats i prioritzats ens preguntem que fem nosaltres per a complir-los, 

els vulnerem?  

 

Dibuixarem en un paper cada persona les seves dues mans, en cada dit d’una de les mans 

escriurem què faig jo pel compliment dels DDHH, i en cada dit de l’altre mà escriurem què faig 

jo que dificulti el seu compliment. 

 

Per acabar i molt important pel projecte de la Setmana pels Drets de la Joventut, escriurem un 

resum de la sessió i una fotografia al facebook amb el hashtag #setmanadretsjoventut  i 

publicar-ho al perfil de la Setmana pels Drets de la Joventut: 

https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut  i a https://es-

es.facebook.com/setmanajoventut.fce 

 

Eines didàctiques que podeu demanar: 

 Llistat de vídeos interessants per reflexionar 

Preguntes reflexives individuals 1 

Preguntes reflexives en grup 2 

Explicació dels DDHH  

                                                           
1
 https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow. La piràmide de Maslow, o jerarquia de les 

necessitats humanes, és una teoria psicològica proposta per Abraham Maslow en la seva obra Una teoria sobre la 

motivació humana (en anglès, A Theory of Human Motivation) de 1943, que posteriorment va ampliar. Va obtenir una 

important notorietat, no només en el camp de la psicologia sinó en l'àmbit empresarial del màrqueting o la publicidad.1 

(segueix en wiki) 

https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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Activitat 2: TINC DRETS, TENS DRETS; TOTS TENIM DRETS 

HUMANS! 

Objectius: 

 Conèixer les vulnerabilitats dels DDHH dels propis països . 

 Compartir la construcció social sobre els Drets humans en la societat. 

Temps previst de desenvolupament: 2 hores. 

Material necessari: ordinadors amb accés a internet i una reproducció del mapa de Peters2 en 

gran. 

Grup de joves destinatari: joves majors de 16 anys prioritàriament. 

Desenvolupament: 

A partir de notícies actuals de diaris d’arreu del món (eina suport, veure al final del document), 

treballar i discutir les vulneracions dels DDHH, tant en països del nord com en països del sud.  

 

La idea central i orientació per les persones dinamitzadores, és que cada persona agafi una o 

dues de les notícies que més li hagin tocat, sorprès,  o es senti identificat /indignat etc... i pugui 

identificar quin dret o drets es vulneri. 

 

Proposem que una d'aquestes notícies més actuals, i importants pugui ser la situació actual dels 

i les refugiats que arriben a Europa des dels països en conflicte propers: Síria, Iraq, etc. 

 

Per posar-nos en el seu paper proposem, per iniciar, jugar a un joc on-line 

(http://www.contravientoymarea.org/ de UNHCR) que ens submergeix en la realitat dels 

refugiats i les seves complexitats. (Està en diferents idiomes veure eina suport). 

 

                                                           
2
 https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Peters   La projecció de Peters (cridada així per Arno Peters), 

encara que el correcte seria projecció de Gall-Peters és una projecció cartogràfica que va aparèixer per primera vegada 
en 1856, publicada al Polish Geographical Magazine per James Gall. La projecció de Peters és equiárea, representant 
proporcionalment les àrees de les diferents zones de la Terra. 
 

http://www.contravientoymarea.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Peters
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Un cop posat en situació podem llegir un dels textos d’ACNUR per debatre sobre la condició de 

ser o no ser refugiat:  

 

Així com la pàtria no és una bandera ni un himne, sinó la suma aproximada de les nostres 

infanteses, els nostres cels, els nostres amics, els nostres mestres, els nostres amors, els 

nostres carrers, les nostres cuines, les nostres cançons, els nostres llibres, la nostra llengua, el 

nostre sol, ... així també el país (i sobre tot el poble) que ens acull ens va contagiant fervors, 

odis, hàbits, paraules, gestos, paisatges, tradicions, rebel·lies i arriba un moment (encara més 

si l’exili es perllonga) en què ens convertim en un modest nexe de cultures, de presència, de 

somnis. Mario Benedetti (ACNUR, un instrumento de paz, diferents autors.) 
 

Es pot llençar a l’aire, preguntes com:  

1) Què és el dret a l’asil?  

2) Quina relació te el dret a l’asil amb la Declaració Universal del Drets Humans?  

3) Quines són las dificultats que han de superar els refugiats?  

4) Quins són i com contribueixen els estereotips, els prejudicis, el racisme i la 

discriminació, a dificultar la integració dels refugiats a les comunitats d’acollida?  

5) Quin són els límits de l’asil? Qui queda exclòs?  

6) Glossari de conceptes relacionats amb els refugiats. 

7) Quins drets es vulneren en la situació dels refugiats?  

8) Quins contextos faciliten la vulneració dels drets i quins l’eficàcia del seu compliment?  

 

Un cop aquí entrem a debat sobre quins drets són més vulnerats i quins no, qui els vulnera, qui 

és vulnerat, etc... Podem treure també a debat les següents reflexions: (eina suport, veure final 

d’aquest document) 

 

Abans de finalitzar, proposem en una reproducció del mapa de Peters, en gran, que puguem 

penjar a l'exterior del planeta els drets que es vulneren, i a l'interior els drets que són 

considerats efectius. 
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Finalment i igual que la sessió anterior fem un resum dels aprenentatges de la sessió i una 

imatge de tots juntament amb la composició final de la dinàmica al facebook de la Setmana 

amb l’etiqueta #setmanadretsjoventut.  

 

Eina didàctica que podeu demanar: 

Recull de noticies actuals de vulneracions dels DDHH. 

Guia de com treballar de l’educador sobre els Drets Humans i els refugiats. 
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Activitat 3: REPENSEM-NOS QUÈ PASSA AMB ELS NOSTRES 

DRETS! 

Objectius: 

 Construir un posicionament clar com a joves , davant els Drets Humans. 

 Elaborar un acte en defensa dels DDHH. 

Temps previst de desenvolupament: 2 hores 

Material necessari: ordinadors amb accés a internet i una reproducció del mapa de Peters en 

gran. 

Desenvolupament: 

Per seguir amb la temàtica dels refugiats i extreure alternatives possibles es pot llegir un 

fragment d’ACNUR per entrar en debat sobre quin paper juguem la societat i en concret 

nosaltres, els i les joves: En moltes situacions d’emergència produïdes per una gran allau de 

refugiats, la població local desenvolupa un paper d’allò mes important a l’hora de fer front a les 

necessitats dels nouvinguts. Els aliments i l’allotjament que la població local posa a disposició 

dels refugiats a les zones frontereres salven moltes vides humanes. De vegades, la població 

local juga un paper decisiu en la recerca de solucions provisionals als problemes dels refugiats, 

permetent la instal·lació en les seves comunitats. ACNUR (Protección del refugiado, guía de 

campo para ONGs.) 

 

Tornant al mapa de Peters, que la sessió anterior vam fer amb el drets vulnerats fora del món i 

els drets humans a complir dins del món. Per començar debatem cadascuna de les vulneracions 

que han quedat fora del planeta terra i li clavarem una banderola amb una proposta de solució 

o reflexió a tenir en compte els governs per no seguir vulnerant aquest dret. (eina suport) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidament es pot llençar la pregunta a l’aire: com a joves què podem fer per combatre la 

vulneració dels Drets Humans?  

Aquest debat hauria d’acabar en un possible acte o acció a realitzar com a joves el 10/12/2015.  

 

Aglutinar les conclusions de la Setmana Pels Drets de la Joventut 2015, reflexions o propostes 

de els banderoles en un manifest o discurs contundent en el que els joves es sentin còmodes i 

reivindiqui els Drets Humans. Fora bo que estiguis connectat amb l’acte commemoratiu dels 

Drets Humans del Municipi o localitat on el grup de joves es trobi habitualment. 
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Tot seguit ens hem de preguntar com explicar visualment a altres joves o altres persones la 

importància dels Drets Humans?  

Pluja d’idees de visualitzacions artístiques dels DDHH com espot publicitari, curt, fotografia /es 

en exposició de les vulneracions del nostre entorn, etc... aquí entra en joc la capacitat creativa 

del grup, els llenguatges... 

 

Espot: En petits grups, inspirant-se en algunes de les escenes suggerides al primer exercici 

d’aquest bloc prendre una càmera digital i fer un espot breu sobre la defensa dels drets. Posar-

hi música i passar-ho als companys. Amb tot el material, fer un recull i mostrar-lo en alguna 

ocasió a tot el centre, al barri, a l’associació de veïns, al centre cívic, etc. 

 

Finalment i igual que la sessió anterior, fem un resum dels aprenentatges de la sessió i una 

imatge de tots, juntament amb la composició final de la dinàmica al facebook de la Setmana 

https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut i a https://es-

es.facebook.com/setmanajoventut.fce amb el #setmanadretsjoventut. 

 

Eina didàctica que podeu demanar:   

Recull d’actes en defensa dels DDHH i Guia de com treballar de l’educador sobre els Drets 

Humans i els refugiats. 

https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
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Activitat 4: TENIM DRETS I VOLEM EXIGIR-LOS! 

Objectius: 

 Reivindicar el compliment dels DDHH en bloc sota el segell SPDJ. 

 Fer visible  la vulneració dels DDHH en Països “desenvolupats” i “no desenvolupats”. 

(índex de desenvolupament humà3) 

Temps previst de desenvolupament: 2 hores. 

Grup de joves destinatari: joves majors de 16 anys, prioritàriament. 

Desenvolupament: 

El desenvolupament de la jornada/acte/sessió serà a càrrec i plena responsabilitat del grup en 

qüestió. 

 

Elements a tenir en compte en l’acte sota el segell de SPDJ 2015: 

 Imatge visual artística (estàtica-foto- o en moviment-video-) amb el logotip de la SPDJ 

en 3D en gran. 

 Manifest en front als DDHH / reflexió a compartir. 

 Gravar / fotografiar l’acte i penjar-ho al facebook de la Setmana https://es-

es.facebook.com/setmanadretsjoventut  i a https://es-

es.facebook.com/setmanajoventut.fce  amb el hashtag #setmanadretsjoventut. 

 La definició co-construida entre tot el grup en gran ha d’aparèixer perquè tothom ho 

vegi. 

 Connexió amb l’acte dels Drets Humans al Municipi o territori on us trobeu. 

 

Eina didàctica que podeu demanar: 

Logotip del la Setmana Pels Drets de la Joventut 

Consideracions a tenir en compte per a la construcció dels actes. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
3
 Veure índex de desenvolupament humà en: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano  

https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut
https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
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EINES de suport a les ACTIVITATS post-SPDJ: 

Llistat de vídeos de Drets Humans: 

Curt dels DDHH cançó de rap (castellà): https://www.youtube.com/watch?v=BEfE3aBf-mw 

Mecanismes de garantia dels DDHH (ajuntament de Barcelona): 

https://www.youtube.com/watch?v=9pG7EiJBgtU 

 Què és la ONU i els 31 articles dels DDHH ( útil per activitat 1 i 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=bTNckfk1lJ0 

Explicació dels drets amb playmòbil (català): https://www.youtube.com/watch?v=JnKNrM9-dbU 

Vulneració de DDHH en tot el món (activitat 2): 

https://www.youtube.com/watch?v=CDPSkvNjs8g 

Accions globals en defensa dels DDHH (castellà): 

https://www.youtube.com/watch?v=DeJ2R0EKSiA 

Historia DDHH (castellà): https://www.youtube.com/watch?v=7H7Cm5uVRY0 

Explicació Declaració DDHH en 2min amb antecedents: 

https://www.youtube.com/watch?v=fcbB4qvbWRI 

Mobilització DDHH: https://www.youtube.com/watch?v=p-qAGCewdVs 

Curt Drets Humans Fundamentals: https://www.youtube.com/watch?v=6lXtFbByI50 

 

Preguntes reflexives individuals 1: 
 Què són els Drets Humans 

 Quins són els pros i els contres dels Drets? 

 Què caldria fer per què fossin realment reconeguts? 

 Quines són les conseqüències de la seva no-aplicació? 

 Teniu situacions, properes a la vostra vida quotidiana, en què els drets són respectats i 

en què no?  

 

Preguntes reflexives en grup 2: 
 Quins són els pros i els contres dels Drets? 

 Què caldria fer per què fossin realment reconeguts? 

 Quines són les conseqüències de la seva no-aplicació? 

 Teniu situacions, properes a la vostra vida quotidiana, en què els drets són respectats i 

en què no?  

 Qui ha decidit aquests Drets Humans? 

 Els països del nord i els del sud contribueixen al seu compliment? 

 Quan els drets són més vulnerats? 

 Alguna vegada hem vulnerat un dret a una persona de proximitat a nosaltres? 

 Què fem com a joves per ser coherents amb els drets dels joves i els drets humans? 

 Quan veiem una situació de vulneració dels drets com actuem? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BEfE3aBf-mw
https://www.youtube.com/watch?v=9pG7EiJBgtU
https://www.youtube.com/watch?v=bTNckfk1lJ0
https://www.youtube.com/watch?v=JnKNrM9-dbU
https://www.youtube.com/watch?v=CDPSkvNjs8g
https://www.youtube.com/watch?v=DeJ2R0EKSiA
https://www.youtube.com/watch?v=7H7Cm5uVRY0
https://www.youtube.com/watch?v=fcbB4qvbWRI
https://www.youtube.com/watch?v=p-qAGCewdVs
https://www.youtube.com/watch?v=6lXtFbByI50
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Explicació dels DDHH: 

Agrupació dels principis, drets i llibertats contemplats en la Declaració Universal dels Drets Humans: 

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/itineraris/ddhh/dh2.htm 

Declaració Universal dels Drets Humans: http://www.xtec.cat/~lvallmaj/passeig/dudh.htm 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: http://www.corteidh.or.cr/ 

Convención Iberoamericana de derechos de los y las jóvenes: 

http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20120607115106_98.pdf  

 
Recull de notícies actuals de Vulneracions dels DDHH 

EL PUNT AVUI: http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/410691-la-prohibicio-del-burca-i-
els-discursos-politics-xenofobs-vulneren-els-drets-humans-a-catalunya-segons-ai.html 
DIRECTA: https://directa.cat/racisme-institucional-principal-font-de-vulneracio-de-drets-humans-part-de-
diferents-administracions 
20 MINUTS: http://www.20minutos.es/noticia/1070468/0/drets/humans/basics/ 

EL PERIODICO: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/andres-garcia-berrio-barcelona-

vulneren-drets-humans-4201395 
ACAPS: http://www.acaps.cat/la-vulneracio-sistematica-dels-drets-humans-al-sahara-occidental/ 
DIRECTE.CAT: http://www.directe.cat/noticia/360089/forces-de-seguretat-espanyoles-vulneren-els-drets-
humans 
ABC: http://www.abc.es/internacional/abci-sena-refugiada-siria-4-anos-murio-ahogada-como-aylan-kurdi-
costa-turca-201511231852_noticia.html 

 

Consideracions a l’acte: 
Quan tinguem coneixement d’una violació dels drets dels infants i joves o quan ens afecta personalment, 
hem de tenir en compte un seguit d’estratègies per defensar-nos. Són les següents (segons ens hem 
informat i documentat, tenint en compte que Fundesplai no és una organització especialista i experta en 
drets humans): 
 
Denunciar la situació 

Per fer una denúncia hem d’informar-nos completament de la situació, sense exagerar-la, sense incloure- 
hi informacions que no ens consten, sense afegir ni treure res als fets; així la denúncia tindrà més crèdit i 

serà respectada.  
La denúncia s’ha de presentar davant dels organismes oficials competents i de les organitzacions no 
governamentals (ONG).  
 

Informar l’opinió pública. 
No n’hi ha prou amb denunciar els fets davant de les autoritats. Cal fer conèixer la situació a l’opinió 
pública amb els mitjans que tinguem al nostre abast: diaris,  
radio, televisió, butlletins...  
 
Reflexionar-hi amb la comunitat. 
És convenient reunir persones a la nostra tasca, família, el centre on estudiem o  

amistats per dialogar sobre la situació denunciada, analitzar-la i buscar col·lectivament alternatives per 
afrontar-la.  
 
Organitzar mobilitzacions pacífiques de pressió.  

Si els passos anteriors no són suficients per solucionar el problema, tenim el dret d’organitzar accions 
pacífiques de pressió. Per exemple, podem organitzar marxes, manifestacions en llocs clau, penjades de 
pancartes o cartells, etc. Aquestes estratègies s’han  d’adequar a la situació denunciada, i hem de tractar 

d’involucrar la major quantitat de persones afectades i també d’altres que se  solidaritzin amb la nostra 

tasca.  

Recomanem que investiguin a la nostra ciutat, o municipi aquelles organitzacions 

expertes i específiques que treballen en la denúncia de la vulneració dels drets 

humans, que contacteu amb elles, i que us donin suport en la vostra proposta. 

 
 

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/itineraris/ddhh/dh2.htm
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/passeig/dudh.htm
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20120607115106_98.pdf
http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/410691-la-prohibicio-del-burca-i-els-discursos-politics-xenofobs-vulneren-els-drets-humans-a-catalunya-segons-ai.html
http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/410691-la-prohibicio-del-burca-i-els-discursos-politics-xenofobs-vulneren-els-drets-humans-a-catalunya-segons-ai.html
https://directa.cat/racisme-institucional-principal-font-de-vulneracio-de-drets-humans-part-de-diferents-administracions
https://directa.cat/racisme-institucional-principal-font-de-vulneracio-de-drets-humans-part-de-diferents-administracions
http://www.20minutos.es/noticia/1070468/0/drets/humans/basics/
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/andres-garcia-berrio-barcelona-vulneren-drets-humans-4201395
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/andres-garcia-berrio-barcelona-vulneren-drets-humans-4201395
http://www.acaps.cat/la-vulneracio-sistematica-dels-drets-humans-al-sahara-occidental/
http://www.directe.cat/noticia/360089/forces-de-seguretat-espanyoles-vulneren-els-drets-humans
http://www.directe.cat/noticia/360089/forces-de-seguretat-espanyoles-vulneren-els-drets-humans
http://www.abc.es/internacional/abci-sena-refugiada-siria-4-anos-murio-ahogada-como-aylan-kurdi-costa-turca-201511231852_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-sena-refugiada-siria-4-anos-murio-ahogada-como-aylan-kurdi-costa-turca-201511231852_noticia.html
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Logotip de la Setmana Pels Drets de la Joventut 

DRETS HUMANS  i REFUGIATS: 

GUIA (català)  

http://diadeladiversitat.cat/wp-content/uploads/2014/10/ACNUR_Guia_Escoltem-als-Refugiats-

DEF.pdf 

GUIA (castellà)  

https://www.eacnur.org/sites/default/files/recurso_educativo/recursos_didacticos_ddhh_guia_s

ecundaria_y_jovenes.pdf 

 

Convenció 1951 sobre refugiats (castellà): http://www.acnur.org/t3/el-acnur/historia-del-

acnur/la-convencion-de-1951/ 

Protocol Estatut del refugiat 1967 (castellà):  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/00

03 

Sistema Europeu d’asil comú (castellà) : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-

library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf 

 

 

http://diadeladiversitat.cat/wp-content/uploads/2014/10/ACNUR_Guia_Escoltem-als-Refugiats-DEF.pdf
http://diadeladiversitat.cat/wp-content/uploads/2014/10/ACNUR_Guia_Escoltem-als-Refugiats-DEF.pdf
https://www.eacnur.org/sites/default/files/recurso_educativo/recursos_didacticos_ddhh_guia_secundaria_y_jovenes.pdf
https://www.eacnur.org/sites/default/files/recurso_educativo/recursos_didacticos_ddhh_guia_secundaria_y_jovenes.pdf
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/historia-del-acnur/la-convencion-de-1951/
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/historia-del-acnur/la-convencion-de-1951/
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0003
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0003
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf

