Nota de premsa
Terrassa, 7 d’octubre de 2015

Terrassa participa al projecte “Ciutats Defensores
dels Drets Humans” acollint xerrades als instituts
Tres activistes en drets humans visiten aquest mes cinc centres de secundària

Terrassa acull aquest mes d’octubre sis xerrades del projecte “Ciutats Defensores
dels Drets Humans”, que impulsen des del 2013 l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de
Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau. Aquesta iniciativa està portant
activistes de l’àmbit dels drets humans procedents de Mèxic, Marroc, Kenya,
Guatemala, Bahrain i el País Basc a 14 municipis de la demarcació de Barcelona per
donar a conèixer la tasca que realitzen als seus llocs d’origen, sovint amb risc de la
seva pròpia vida, i per a conscienciar a la ciutadania sobre la importància de la
defensa dels drets humans i el suport internacional a les seves lluites.
Enguany Terrassa és un dels municipis organitzadors del projecte i acull tres dels sis
activistes que protagonitzen les xerrades, concretament:
Pare Pedro Pantoja, sacerdot mexicà defensor dels drets del migrants a
Mèxic, amenaçat per denunciar la implicació de les autoritats mexicanes en el
segrest de migrants en trànsit cap als Estats Units.
Helena Maleno, activista del col·lectiu Caminando Fronteras i investigadora
de les violacions dels drets humans que succeeixen en els trànsits migratoris,
principalment a la frontera de Ceuta i Melilla.
Andrés Krakenberger, activista basc, actualment portaveu de l'Asociación
contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, que pren el nom de qui és actualment
l'únic espanyol condemnat a mort en tot el món.
Aquests dies s’han programat xerrades a càrrec d’aquestes tres persones en cinc
centres de secundària de la ciutat. Les dues xerrades de Pedro Pantoja van tenir lloc
el passat divendres a l’Institut Les Aymerigues i l’escola Sagrat Cor; les d’Helena
Maleno se celebraran demà a l’Escola Sant Domènec Sàvio (9.30 h) i a l’escola
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Sagrat Cor (11.30 h) i finalment Andrés Krakenberger visitarà divendres les escoles
Tecnos (9.30 h) i Ramon Pont (11.30 h).
Adjuntem, en document a part, el dossier informatiu del projecte “Ciutats Defensores
dels Drets Humans”.
NOTA: els mitjans interessats a cobrir alguna de les xerrades haurà de contactar
prèviament amb l’escola o institut on es faci.
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