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10.00 - INAUGURACIÓ 
PER PART DE LES AUTORITATS.

10:30 - MONÒLEG 10’ realitzat per Eduard 
Garcia Vilanova, advocat del Col·legi d’Advocats 
de Terrassa, actor i director de teatre.

10:40 - PONÈNCIA INAUGURAL: 
La protecció dels drets socials en l’àmbit 
internacional: límits i potencialitats.

“Evolució de la justiciabilitat internacional 
dels DESC: de la progressivitat a les 
denúncies individuals” A càrrec del Sr. Mikel 
Mancisidor, jurista membre del Comitè DESC 
de les Nacions Unides.

TORN DE PARAULES.

11.50 - PAUSA - CAFÈ. 
Servit pel Restaurant “La Trobada”1 

12.15 - MONÒLEG 10’ realitzat per Eduard 
Garcia Vilanova, advocat del Col·legi d’Advocats 
de Terrassa, actor i director de teatre.

TAULA RODONA.

12:30 - L’exigibilitat dels drets socials avui 
en dia i la justiciabilitat com a garantia dels 
Drets Econòmics Socials i Ambientals (DESCA).

· Sra. Mª Carmen Salcedo, professora titular 
del Departament de Dret del Treball i la Seguretat 
Social de la Universitat de Valencia.

· Sra. Aniza García, doctora en Dret Constitucional 
per la Universitat Complutense de Madrid i consultora 
internacional sobre drets socials.

· Sr. Jordi Bonet, Catedràtic de Dret internacional 
públic i Secretari del Departament de Dret Penal 
i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions 
internacionals de la Universitat de Barcelona.

· Sra. Anaïs Franquesa, advocada penalista 
especialitzada en drets humans i moviments socials.

TORN DE PARAULES.

14:00 - DINAR. 
Inclòs al Restaurant Tapiñas.

16:30 - 18:30 - TALLERS SIMULTANIS 
SOBRE JUSTICIABILITAT.

- TALLER 1: La justiciabilitat del dret a un medi 
ambient adequat: la litigació climàtica. A càrrec 
del Sr. Jordi Jària Manzano, professor agregat 
Serra Húnter de dret constitucional i ambiental a la 
Universitat Rovira i Virgili, i investigador del Centre 
d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT).

- TALLER 2: La justiciabilitat al dret 
a l’habitatge i als subministraments bàsics. 
A càrrec de l’Observatori DESC i del Sr. Mikel 
Mancisidor, jurista Membre del Comitè DESC 
de les Nacions Unides.

- TALLER 3: Dret a una Renda Garantida 
Ciutadana. A càrrec del Sr. Sixte Garganté, 

professor de Dret del Treball de la Universitat 
Pompeu Fabra i portaveu de la Comissió Promotora 
de la Iniciativa Legislativa Popular per a una Renda 
Garantida de Ciutadania.

- TALLER 4: La justiciabilitat al dret a la salut. 
Presentació a càrrec de la Plataforma en Defensa 
de la Sanitat Pública de Terrassa, intervenen:

· Sr. José Aznar Cortijo, advocat, membre de la 
”Plataforma Que No pase Mas”, Coordinador 
de l’Associació de Defensa del Pacient responsable 
de l’equip jurídic a Catalunya. 

· Sra. Ana Homet, advocada experta en estrangeria i 
membre de la Plataforma per una Atenció Sanitària 
Universal a Catalunya – PASUCAT.

18:30 - 19:30 - Visita guiada pel Museu 
de la Ciència i la Tècnica de Terrassa. 
(Inclosa en la inscripció al Congrés).

20:30 - SOPAR. 
Amb “Jam Session” al local de la Nova Jazz Cava 
de Terrassa (prèvia inscripció).

dijous 19 20 divendres

10:00 - 12:00 - TALLERS SIMULTANIS 
SOBRE JUSTICIABILITAT.

- TALLER 5: Dret l’accés a l’educació. Dret a 
l’Educació: “DESTAPEM EL BULLYING”, a càrrec la Sra. 
Emilie Rivas, responsable de Sensibilització i Polítiques 
d’Infància de Save the Children Barcelona i el Sr. Joan 
L. Cardona Ibañez, Jurista i president d’ AMPA.

- TALLER 6: Dret a la protecció de la família 
i a la conciliació. A càrrec del Sr. Carles Villagrasa, 
doctor en dret, professor titular de Drets Civil i Dret 
de Família de la Universitat de Barcelona.

- TALLER 7: Dret al treball i a les prestacions a 
la seguretat social. A càrrec del Sr. Xavier Gonzàlez 
de Rivera Serra, Magistrat del Jutjat Social núm. 3 de 
Barcelona y la Sra. Anna Maria Vidal Cardona, advocada 
i Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona.

- TALLER 8: Dret d’accés a la Cultura. A càrrec 
del  Sr. Josep Jover, advocat especialitzat en propietat 
intel·lectual i drets d’autor, i gestor de conflictes. 
És director del bufet Estudis Jurídics.

12:00 - PAUSA - CAFÈ. 
Servit pel Restaurant “La Trobada”.

12:30 - Els drets socials des de la perspectiva 
dels nens i nenes de l’Escola el CIM. Acció dina- 
mitzada per la periodista i comunicadora Marta Begué.

13:00 - Posada en comú de les conclusions 
dels tallers.

13:30 - Lectura del manifest i conclusions.

1 La Trobada és un restaurant comunitari amb una formula 
pionera: barreja i iguala clients convencionals i “clients del 
temps” que reben el dinar de franc i, com a resposta voluntària, 
s’impliquen en el dia a dia de l’establiment on fan voluntariat a 
la sala una col·laboració que els serveix per apoderar-se. Més 
informació a: www.latrobada.org
2 “Les ponències i els tallers es realitzaran en l’idioma de la 
persones ponents, no es preveu servei de traducció”


