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BENVOLGUTS/DES!!

Dimecres 31 d’Octubre 2007
Lloc: Sala Gran del Centre Cívic Pati Llimona,
Regomir 3, Ciutat Vella. Barcelona

Inscripció gratuïta a www.creacionpositiva.net on trobareu el formulari.
També al telèfon: 93 431 45 48 - Data límit fins el 26 d’Octubre

 Organitzen:

Tornem a convidar-vos a reflexionar sobre drets i ciutadania. Aquesta

vegada centrant la nostra atenció en la gestió política. Aquesta gestió

es materialitza en intervencions dirigides, en principi, a donar respostes

a les necessitats quotidianes dels/es ciutadans/es. Però aquestes

accions tenen, en nombroses ocasions, conseqüències que augmenten

encara més el risc d’exclusió de les persones més desfavorides.

Especialment aquelles que es veuen sotmeses a factors com la

insuficiència de recursos, la fragilitat dels teixits socials i la precarietat

dels dinamismes vitals, aquelles que la pròpia estructura social ha

col·locat en situació de vulnerabilitat.

L'existència d'exclosos significa que alguns/es no tenen garantits els

drets civils, polítics i socials, ni tampoc l’ accés als drets.

Nosaltres com societat civil, com persones, en la nostra condició

humana, també tenim una responsabilitat en el manteniment o en la

transformació de les estructures i intervencions que afavoreixin la

vulnerabilitat i determinen l'exclusió social.

És per això, pel que volem, des del compartir experiències, reflexions

i espais de resistència, saber què passa i com donar respostes per a

assolir un món millor.

9,30 h Entrega de Documentació

10 a 10,45 h Ponència Inaugural:
Sr. Manel Delgado. Antropòleg

10,45 a 11 h Pausa Cafè

11 a 13 h Taula 1. Benestar social o gestió de la pobresa?
Sr. Vicenç Galea. Col·lectiu DRARI d’ IAP pels drets del Infant.
Sra. Marisa Fernández. Dones Juristes.
Sr. Raul Susín. Professor Filosofia del Dret. Universitat de la Rioja.
Sr. Xavier González de Rivera Serra. Magistrat-Jutge del Jutjat Social

13 a 14,30 h Taula 2. Sobre el dret a la salut.
Sra. Carme Valls. Metgessa endocrinòloga. CAPS
Sra. Roser Pérez. Dra. Sociologia. Escola Universitària de la Creu Roja
Sra. Carme Ollé. Ginecòloga. SASSiR Raval Sud de Ciutat Vella.
Hospital del Mar.

14,30 a 15,30 h Pausa Dinar

15,30 a 17 h Taula 3. Avaladors per una gestió política adequada.
Dra. Guadalupe Pulido. Oficina per la No Discriminació.
Sr. Antonio Madrid. Universitat de Barcelona. Projecte dret al Dret.
Sra. Marta Selva. Presidenta de l’ICD.

17 hores Cloenda

LA GESTIÓ POLÍTICA:
UN FACTOR DE VULNERABILITAT?

II jornades

“Lo que hace de un hombre un ser político es su capacidad de acción;
 le permite unirse a otros iguales, actuar concertadamente y
 alcanzar objetivos y empresas en los que jamás habría pensado,
 y aún menos deseado,
 si no hubiese obtenido este don para embarcase en algo nuevo”
(la capacidad de comenzar algo nuevo en el mundo)
“La idea de acción es indisociable de la responsabilidad.
Somos responsables no sólo y no tanto de lo que hayamos hecho
cuanto de lo que no hagamos para impedir el
 deterioro creciente del hábitat humano”.
(Hanna Arendt, 1969)


