
 

 

PROGRAMA DRETS HUMANS 2018 
“Defensem-nos, hi tenim tot el dret. Respecta’m, en  tens tot el deure” 
 
TAULA RODONA   LES LLUITES PER LA CONQUESTA I LA DEFENSA DELS 

DRETS: EL CAS DE L’HABITATGE  
 
Lloc:  Sala d’actes, Casal Pere Quart. 
Hora:  18h 
 
Desenvolupament de l’acte.  
 
Benvinguda i contextualització de l’acte. 
 
18.00h –Benvinguda per part de Míriam Ferrandiz, regidora de Drets Civils i Gènere. 
 
18.05h – Introducció per part de Glòria Rubio, regidora d’Habitatge, Participació i 
Intervenció Comunitària. 
 
18.10h – A càrrec de Irene Escorihuela, directora de l’Observatori DESC  
 
Intervencions taula rodona:  Accés i garantia del d ret a l’habitatge, propostes i 
solucions  
 
18.10h – 18.30h  ALEX FRANCÉS, co-portaveu del Sindicat de Llogaters de Barcelona  
 
18.30h – 18.50h ROSA PAHISSA GALLEGO, membre portaveu de la PAHC Sabadell  
 
18.50h – 19.10h  ARNAU ANDRÉS GALLART, arquitecte i part de l’equip tècnic de La 
Dinamo Fundació  
 
19.10h – 19.20h – Rèpliques pertinents, matisacions a l’exposició inicial  
 
19.20h – 20.00h – Debat obert  
 
Moderació i cloenda:  IRENE ESCORIHUELA, directora de l’Observatori DESC 
 
 



 

 

Proposta de línies d’intervenció de les regidores d e l’Ajuntament de Sabadell.  
 
Míriam Ferrandiz, regidora de Drets Civils i Gènere . 
 

- Benvinguda als assistents i als membres de la taula rodona.  
 

- Agraïment a l’Institut de Drets Humans de Catalunya per la seva col·laboració en la 
organització de l’acte. 

 
- És un dels actes centrals del programa de Drets Humans 2018, enguany que es 

commemoren els 70 anys de la signatura de la Declaració Universal dels Drets humans, 
encara hi ha molts d’aquests drets que estan per conquerir i per universalitzar.  

 
- Per això cal que fem accions de divulgació i de reivindicació, que en parlem, que situem 

en quin punt es troben i que establim aliances entre les administracions i els moviments 
socials per tal d’anar endavant i no retrocedir mai, per denunciar les vulneracions i ser 
veritables garants de la plena igualtat, com a dret bàsic de la ciutadania.  

 
- Teniu a les vostres mans un programa molt complet, amb 36 activitats en el que han 

col·laborat 50 entitats, de les quals us volem destacar que s’estan realitzant 4 graffitis 
per deixar empremta a la ciutat sobre els drets a la salut, a l’educació i a l’habitatge. 

 
- En concret, en el programa d’enguany, fem especial incís en el dret a l’habitatge i per 

això, de manera coordinada amb la regidoria d’Habitatge s’ha proposat aquesta taula 
rodona. Li dono la paraula a Glòria Rubio. 

 
 
Glòria Rubio, regidora d’Habitatge, Participació i Intervenció comunitària.  
 
 

- Per què s’ha de parlar d’aquest dret tan bàsic 
 

- Quina és la realitat sobre l’habitatge en que es troba la ciutadania de Sabadell 
 

- ... 
 
 
Míriam agraeix la intervenció de Glòria Rubio i pre senta a Irene Escorihuela, directora de 
l’Observatori DESC que conduirà la taula i ens pres entarà als ponents.  
 
(baixen les dues de la tarima i es queden les 4 persones ) 
 
 


