
Tema 1. Dret a tenir una vida sense 
por. El masclisme mata.
Declaració de Drets humans:
Article 1: Tots els essers humans naixen lliures  i iguals 
en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i 
consciència, han de comportar-se fraternalment els uns 
amb els altres.
Article 3: Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a 
la seguretat de la seua persona.
Article 5: Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o 
tractes cruels, inhumans o degradants.
Article16, apartat 2: Només per mitjà de lliure i ple 
consentiment dels futurs esposos podrà contraure´s el 
matrimoni.
Article 16, apartat 3: La família és l’element natural i 
fonamental de la societat i té dret a la protecció de la 
societat i de l’estat.  

Conferència: Dimecres 6 de febrer a les 
19:30

“El masclisme mata” a càrrec de la Professora 
Beatriu Cardona i Prats. Beatriu Cardona és 
professora de la Universitat de València i responsable 
de l’àrea de la dona de la Intersindical Valenciana. 
Aquesta activitat es realitza amb 

col·laboració del col·lectiu 8 de març i 
dones.

Pel·lícula: Diumenge  10 de febrer a les 
19:00 hores

“Gett: el divorci de Viviane Amsalem”
A Israel, el divorci sols és possible si el marit dona el 
seu consentiment. Viviane tindrà que lluitar davant el 
Tribunal Rabinic per tal d’aconseguir allò que Ella 
considera un dret. 

Tema 2. Dret a tenir una informació 
veraç i contrastada. Twitter, 
Whatsapp, Facebook,... Són 
instruments d’informació?
Declaració de Drets humans:
Article 19: Tota persona té dret a cercar, rebre i 
difondre les informacions i les idees per qualsevol 
mitjà.
Article 29.2: L’exercici dels drets i llibertats estaran 
sotmeses a les limitacions establertes per la llei i 
únicament amb finalitat d’assegurar el respecte degut 
als drets i llibertats dels altres.

Conferència: dimecres 13 de febrer a les 
19.30 hores

“Informació veraç: una necessitat” a càrrec de 
Javier Llopis Arques, és llicenciat en Periodisme 
per la Universitat Autònoma de Barcelona. Al llarg de 
36 anys de professió ha mantés una forta vinculació 
amb el periodisme local d´Alcoi.

Pel·lícula: diumenge 17 de febrer a les 19 
hores. 

“El precio de la verdad”
Inspirada en una història real. Stephen Glass és 
redactor de la plantilla de la prestigiosa revista 
d’actualitat política, The New Rupublic. A meitat dels 
anys  90, els seus articles el convertiren en un dels 
periodistes joves més sol·licitats de Washington. 
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Tema 3. La vida sense plàstic. El dret 
a un món sense contaminació. 
Declaració dels Drets Humans Emergents:
Article 3: Dret a habitar el Planeta i al medi ambient. 
Es busca un medi ambient sa, equilibrat i segur.

Conferència. Dia 20 de febrer a les 19.30 
hores 
“La vida del plàstic” A càrrec de M. Vicente 
d’Ecologistes en Acció del País Valencià.

Pel·lícula: Dia 24 de febrer a les 19 hores
“El mar de la vida”
Una reflexió sobre la importància del mar i les 
espècies marines per al futur de la humanitat. El mar 
té un paper en l’equilibri social, geopolític, econòmic i 
ambiental de totes les comunitats del món.

Tema 4. Dret a viure en democràcia. 
Les noves fronteres de l’acció 
política.
Declaració dels Drets Humans.
Article 6: Tot ésser humà té dret, Per tot arreu, al 
reconeixement de la seua personalitat jurídica.
Art 7: Tots són iguals davant la llei i tenen, sense 
distinció, dret a igual protecció de la llei. Tots tenen 
dret a la mateixa protecció contra qualsevol 
discriminació que infringisca aquesta Declaració i 
contra qualsevol provocació o tal discriminació.
Art 14, apart 1: En cas de persecució, tota persona 
té dret a buscar asil, i a obtenir-ne, en qualsevol país.
Article 26, apartat 2: L’educació afavorirà la 
comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les 
nacions i tots els grups ètnics o religiosos; i promourà 
el desenrotllament de les activitats de les Nacions 
Unides per a mantenir la pau.
Article 30: Res en aquesta Declaració no podrà 
interpretar-se en el sentit que conferisca cap dret a 
l’Estat, a un grup o una persona, per emprendre i 
desenvolupar activitats o realitzar actes tendents a la 
supressió de qualsevol dels drets i llibertats 
proclamats en aquesta Declaració.

Conferència:  dia 27 de febrer a les 19.30 
hores. 

“Els trets d’identitat del sistema democràtic” a 
càrrec de per determinar. Pel·lícula: dia 3 de març 
a les 19 hores. 

“La ola” 
L'Ona, és un film alemany inspirat en els successos que 
van tenir lloc el 1967, quan després de cinc dies 
d'experiments el professor d'història Ron Jones va 
haver d'interrompre el projecte «La tercera onada» amb 
el qual pretenia demostrar als seus alumnes de l'escola 
Cubberley de Palo Alto (Califòrnia) la dimensió real i els 
perills de l'autocràcia.

Enguany continuem commemorant el 50 aniversari del 
Club d’Amigues i Amics de la UNESCO d’Alcoi. Va ser en 
octubre de 1968 quan un grup d’alcoians amb ànsia de 
democràcia varen aconseguir, després d’alguns intents 
infructuosos iniciats en 1966, fundar una delegació del 
Club d’Amics de la UNESCO d’Alacant en Alcoi. I va ser 
l’única manera d’iniciar aquest camí fins que en 1977 es 
vam independitzar. Actualment som el tercer Club 
d’Amics de la UNESCO més antic de l’estat espanyol 
darrere de Barcelona i Madrid. 

La mostra d’enguany també tracta temes d’actualitat i 
de reflexió a través de conferències, taules rodones, 
documentals i pel·lícules. Tractarem temes polèmics 
com la violència de gènere, el dret a la informació 
veraç, la contaminació del planeta i el dret a viure en 
una democràcia real , democràcia que te com a 
components fonamentals els Drets humans els Drets 
humans emergents i els Pactes  Internacionals Civils 
polítics i Culturals. 
Seguim i seguirem cercant  un món millor per a que 
els Drets Humans i dels Pobles siguen una realitat i no 
un llistat de propòsits desatesos.

Esperem tindre-los entre els participants en aquestes 
jornades d’assistència lliure. Si vostès ho consideren, i 
per una mòdica quantitat al semestre poden associar-
se, aconseguint una sèrie d’avantatges dels quals els 
informarem adequadament. 
.Adreça: Alcoi, Cid, 12 baixos
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