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Recentment s’ha commemorat els setanta anys 
de la Declaració Universal dels Drets Humans. 
El document recull trenta articles per tal de poder 
generalitzar en qualsevol indret del nostre món uns 
criteris per garantir la llibertat de les persones, i 
crear un espai favorable per al desenvolupament 
i creixement personal en un entorn afavoridor de 
drets i llibertats.

En aquell moment la voluntat era que qualsevol 
marc jurídic, dels reconeguts arreu del món, po-
gués incorporar els diferents articles detallats en 
el document de la declaració. 

El temps sempre ajuda a donar una perspectiva 
diferent perquè podem observar, raonar i dialogar 
com ha estat la seva implantació i concreció, envers 
la voluntat inicial de qualsevol projecte. És per 
aquest motiu que considerem interessant poder 
dedicar l’espai del sopar a pensar quins han estat 
els avenços, dins del marc dels drets humans per a 
les persones. I, perquè no, des d’un reconeixement 
del límit de l’esser humà i dels grups poder veure les 
dificultats en el desplegament complet dels articles. 

Ens haurem de preguntar: S’han creat grups so-
cials capaços d’acollir la diferència?  Quins valors li 
donem a la seguretat? I a la llibertat de les persones? 
La igualtat davant la societat, en quins termes es 
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pot valorar? Què entenem per llibertat de pensa-
ment i d’expressió en un món tan líquid com el 
d’avui? Què en pensem del dret a l’educació? O la 
necessitat de reunir-nos, amb tecnologia o sense?

Els canvis dels temps, també suposen un canvi 
de llenguatge, paraules no usades agafen connota-
cions noves, paraules com ecologisme, reciclatge, 
xarxes, solidaritat, justícia, etc.

És cert també, que els drets humans són un 
ventall molt ampli, i que la diversitat de la manera 
de viure encara fa més difícil que els grups i les 
persones puguin relacionar-se. L’avançament de 
les tecnologies ha millorat les possibilitats de co-
municar-se, però encara tenim moltes barreres 
marcades per línies geogràfiques.

Dintre d’aquest reguitzell d’idees, és necessari 
poder aturar-se i pensar en la realitat que ens en-
volta des del mirall dels drets humans. Els drets 
i els deures de les persones són aquell marc que 
fa possible que l’ésser humà convisqui amb har-
monia. A més, faciliten que els grups conformin 
cossos socials per tal de tenir societats compactes 
i sòlides per ser un motor de creixement i desen-
volupament. 

Ignasi Batlle i Molina



INFORMACIÓ

Àmbit Maria Corral
Casp 34, pral. 2a desp. 2-3
Tel. 93 272 29 50

www.ambitmariacorral.org
info@ambitmariacorral.org

Reserves
Tel. 93 272 29 50

Lloc sopar-col·loqui
Restaurant La Lluna
Carrer Santa Anna 20
(cantonada carreró Sant Bonaventura)
Barcelona

21 de febrer del 2019 a les 20.00 hores

Aportació
32 euros
Transferència al compte CaixaBank
ES47 2100 3317 11 2200066494
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APP Àmbit Maria Corral


