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(L'Harmonia. Espai d’art)

Jornades

La
nostra
ciutat
espai per gaudir els nostres drets
#DretsALaCiutat
La ciutat és, avui, l'espai de totes les trobades i, per tant, de totes les possibilitats. També és el
terreny de totes les contradiccions i de tots els perills: en l'espai urbà de fronteres incertes apareixen
totes les discriminacions arrelades a l'atur, la pobresa, el menyspreu de les diferències culturals, mentre que, alhora, s'esbossen i es multipliquen pràctiques cíviques i socials de solidaritat.
La vida a la ciutat també ens imposa actualment l'obligació de precisar millor determinats drets, ja
que hi vivim, hi busquem feina, ens hi desplacem. També ens imposa el reconeixement de
nous drets: el respecte del medi ambient, la garantia d'una alimentació sana, de la tranquil·litat, de les possibilitats d'intercanvi i lleure, etc.

Pròleg de la Carta Europea de Salvaguarda dels drets
humans a la ciutat, signada per l’Ajuntament de l’Hospitalet

La ciutat és l’espai públic i col·lectiu on vivim, ens

Quins són aquests drets, on estan recollits i quines

relacionem, ens desenvolupem personal, econòmi-

són les vies per reclamar-los quan no són vulnerats

ca, cultural, social i políticament. L’espai urbà on

són algunes de les qüestions que tractarem a les

exercim diàriament els nostres drets i també els

jornades. On també abordarem el paper i les

nostres deures.

obligacions de l’autoritat local en el respecte,
protecció i garantia dels nostres drets i aportarem

Organitza:

Amb el suport i finançament de:

propostes i exemples de bones pràctiques per
millorar el gaudi dels drets humans a la ciutat.
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PROGRAMA
Divendres 28 d’octubre

ELS DRETS HUMANS AL SEGLE XXI,
reptes i oportunitats des de la ciutat

16:00

Què són i què no són els drets humans?
Del món global al món local
DAVID BONDIA, professor de Dret Internacional Públic
de la Universitat de Barcelona i president de l’Institut de
Drets Humans de Catalunya

18:00

L’asil i el refugi, drets humans a
garantir o simples privilegis?
Aportacions des de l’àmbit municipal
CARLOS BOGGIO, ex representant d’ACNUR a Espanya

Dissabte 29 d’octubre

Les persones assistents rebran
una carpeta amb lectures
sobre drets humans.

Entrada lliure.

Cal inscripció prèvia al formulari
en línia a www.idhc.org
Places limitades: 50

Data:
Divendres 28 d’octubre
de 16h a 20h
Dissabte 29 d’octubre
de 10h a 14h

Lloc:

L’Harmonia. Espai d’art,
Plaça de Josep Bordonau i
Balaguer, 6 planta 3ª
L’Hospitalet de Llobregat
Metro L1: Rambla Just Oliveras i
RENFE L’Hospitalet

DRETS I DEURES A LA CIUTAT, el nostre

paper com a habitants i les obligacions de les autoritats
10:00

Com protegim els drets humans a la ciutat?
Fem servir els espais i oportunitats de participació
DAVID BONDIA, professor de Dret Internacional Públic de la Universitat de
Barcelona i president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya

11:30

La ciutat com a defensora dels drets humans:
les eines i deures de les autoritats municipals
RAMON LLORENTE VARELA, president del Fòrum de Síndics Locals i Síndic Local
de Girona

13:00

Drets humans de proximitat: propostes i bones pràctiques
per la realització efectiva dels drets humans a les ciutats
JAUME SAURA ESTAPÀ, adjunt general del Síndic de Greuges de Catalunya

