V Jornades
Locals sobre la
Carta Europea de
Salvaguarda dels
Drets Humans
a la ciutat

Cornellà
de Llobregat

En democràcia és difícil que algú qüestioni
els drets fonamentals i polítics de la
ciutadania recollits a la Constitució, que són
directament reclamables judicialment.
En canvi, els drets econòmics, socials i culturals
estan sotmesos a la legislació que els ha de
concretar. Tot i que el legislador està obligat per
la mateixa Constitució a respectar-los, no sempre
s’ha fet amb la diligència i l’eficàcia necessàries.
I, per altra banda, governants i magistrats tampoc
han respectat amb prou diligència el mandat
constitucional de tenir en compte en les seves
resolucions els drets econòmics, socials i culturals.
Això fa que ens trobem, en les actuals circumstàncies
de crisi econòmica, amb situacions que es resolen
de forma contraria a la doctrina constitucional: gent
que és ras i curt desposseïda dels seus habitatges
per la judicatura i els poders públics, gent que es
troba en la màxima indigència sense que els recursos
públics resolguin els mínims vitals, amb garanties...
La “Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat”, signada per l’Ajuntament
de Cornellà, posa el seu focus especialment en
la concreció d’aquests drets econòmics, socials
i culturals. Per aquesta raó, les V Jornades es
dediquen a dos debats essencials, presents en la
nostra societat: el dret a l’habitatge i el problema
dels desnonaments, per una banda, i la necessitat
d’una Renda Mínima de Ciutadania, per l’altra.

PRIMERA Sessió
Dia: 9.04.2013 Hora d’inici: 19.30 hores
Previsió hora de finalització: 21 hores
Presentació i moderació:
Consol Martínez, presidenta de Creu Roja a Cornellà

Tema de debat:

“El dret a l’habitatge.
Hipoteques, desnonaments
i ILP acceptada pel
Congrés dels Diputats”
Ponents:
Vanesa Valiño, directora de l’Observatori DESC,
Frederic Prieto, Síndic de Greuges de Cornellà

Segona sessió
Dia: 11.04.2013 Hora d’inici: 19 hores
Previsió hora de finalització: 21 hores
Presentació i moderació:
Frederic Prieto, Síndic de Greuges de Cornellà

Tema de debat:

“La Renda Mínima de Ciutadania,
recollida per l’Estatut de 2006
i recentment plantejada per
la Taula d’Entitats del Tercer
Sector al Govern de Catalunya”
Ponents:
Josep Marqués, president de Creu Roja Catalunya,
Montse Pérez, tinent d’alcalde de Polítiques
de Benestar Social de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat
Cloenda:
A càrrec de l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón

V JORNADES LOCALS SOBRE
LA CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Dates: 9 i 11 d’abril de 2013
Lloc: Sala d’Actes del Centre Cultural Joan N. García-Nieto.
Mossèn Andreu, 13-17, 3a planta
Cornellà de Llobergat
Informació:
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Programes d’Alcaldia
Telèfon: 93 377 02 12 ext. 1373
E-mail: jabadia@aj-cornella.cat
Oficina del Síndic de Greuges de Cornellà
Telèfon: 93 376 98 94
E-mail: sindicdegreuges@aj-cornella.cat
Creu Roja a Cornellà
Telèfon: 93 474 14 12
E-mail: cornella@creuroja.org

Organitzen:

