Jornada
LA CONSTITUCIONALITZACIÓ
DELS DRETS SOCIALS
Un pas més en el debat per
a l’enfortiment legal dels drets socials bàsics
Aquests darrers anys vivim l’emergència de debats ciutadans
entorn de processos constituents que cerquen nous acords
sobre el nostre marc general de convivència, cohesió i pau
social. Es tracta de debats que fa moltes dècades que no es
produïen i que tenen relació, en part, amb la crisi del model
socio-econòmic construït a Espanya després de la transició.
Una crisi que ha posat en evidència que alguns drets socials
bàsics no gaudeixen fins avui de la mateixa efectivitat, ni
grau de protecció, ni garantia legal que la resta de drets
fonamentals. I que, per això mateix, els darrers anys han estat
més vulnerables al seu deteriorament i afebliment, en un
context de desigualtats creixents en què molts ciutadans no
assoleixen els mínims que permeten una vida digna.
A Europa portem constitucionalitzant drets des del segle
XVIII, i hem parlat de la constitucionalització de drets socials
durant tot el segle XX. Després de la transició espanyola de
1978, el debat constitucional actual -tant a Catalunya com a
Espanya- obre ara una oportunitat per plantejar l’actualització
o substitució d’un marc normatiu –la Constitució espanyolaconfigurat en un moment, fa quaranta anys, en què alguns
drets socials gaudien d’un reconeixement polític, cultural
i social molt menor a l’actual. Amb la finalitat que aquests
drets socials assoleixin en un futur proper un grau semblant
d’efectivitat, protecció i garantia al que tenen altres drets
fonamentals.
El Consell dels Il.lustres Col.legis d’Advocats de Catalunya,
la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i el
Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya convoquem
conjuntament aquesta jornada per contribuir a donar un pas
més en el debat per a l’enfortiment legal dels drets socials, en
continuïtat amb l’acte que, amb el mateix títol, va organitzar el
Col.legi Oficial de Treball Social el 16 de setembre de 2015.

31 de març de 2016
09:00h-19:00h
CaixaForum
Centre Social i
Cultural de l’Obra
Social “la Caixa”
Av. Francesc Ferrer i
Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona

Places limitades.
Cal inscripció prèvia a:
www.cicac.cat.
Si voleu assistir a aquest acte
i necessiteu alguna mesura
d’accessibilitat per a
persones amb discapacitat
auditiva cal que ho indiqueu
al formulari d’inscripció
o que ho comuniqueu amb
una antelació de 3 dies
laborables a
projeccio@tercersector.cat

Programa
8:30
9:00
–
9:30

9:30
–
10:30

Lliurament de documentació
Inauguració de la Jornada:
• Sr. Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
• Sra. Núria Carrera, degana del Col.legi de Treball Social de Catalunya
• Excm. Sr. Oriol Rusca, president del Consell de l’Advocacia Catalana

Ponència marc: Necessitat i oportunitat de la constitucionalització
dels drets socials
• Sr. Marco Aparicio, professor de dret consitucional de la Universitat de Girona i
Doctor en Dret Públic per la Universitat Autònoma de Barcelona
• Modera / Sra. Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)

La constitucionalització del dret a l’habitatge
10:40
–
12:10

• Diagnòstic de la situació actual / Sr. Josep Maria Vilanova, professor d’Urbanisme i
Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya
• Propostes per a la constitucionalització / Sr. Martí Batllori, president de la Comissió
de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Girona
• Modera / Sra. Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat3

Pausa

La constitucionalització del dret als subministraments bàsics
12:40
–
14:00

• Diagnòstic de la situació actual / Sra. Cristina Ramos, coordinadora de projectes a
Ecoserveis
• Propostes per a la constitucionalització / Sra. Irene Escorihuela, directora de
l’Observatori DESC
• Modera / Sra. Àngels Guiteras, gerent de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)

Dinar

15:30
–
17:00

La constitucionalització del dret a l’autonomia personal i l’atenció a
la dependència
• Diagnòstic de la situació actual / Sra. Júlia Montserrat, doctora en economia,
consultora en la Xarxa europea de protecció social
• Propostes per a la constitucionalització / Sr. Andreu Orofino, advocat
• Modera / Sr. Antoni Guillén, president del Comitè Català de Persones amb
Discapacitat

La constitucionalització de la garantia d’uns ingressos mínims
17:10
–
18:40

18.40
–
19:00

• Diagnòstic de la situació actual / Sr. Manuel Aguilar, professor de política social de la
Universitat de Barcelona
• Propostes per a la constitucionalització / Sr. Sixte Garganté, professor de dret del
treball de la Universitat Pompeu Fabra
• Modera / Sr. Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalunya

Cloenda:
• Sr. Santiago Vidal, jutge i senador
• Modera / Excm. Sr. Carles McCragh, president de la comissió de drets humans del
Consell de l’Advocacia Catalana

