CIRCULAR NÚM. 30/2017
III Congrés de Drets Humans de l’Advocacia Catalana. Terrassa, 19-20 octubre 2017
La justiciabilitat com a garantia dels drets socials

La Comissió de DDHH del Consell de l’Advocacia Catalana, amb l’objectiu de donar
eines pràctiques a l’advocacia i a la societat en general per exigir als jutjats el
compliments efectiu dels drets que li són reconeguts, inicia un “Cicle de sessions
pràctiques sobre la justiciabilitat dels drets socials” que culminaran en el III Congrés
de Drets Humans de l’Advocacia Catalana que tractarà sobre “La justiciabilitat com a
garantia dels drets socials” que tindrà lloc a Terrassa el 19 i 20 d’octubre de 2017.
En la present crisi econòmica i social que estem vivint avui, l’efectiva realització dels
drets econòmics socials i culturals (DESC) és un dels reptes que es planteja a la societat
i també a l’Advocacia. Si bé la societat té diferents vies per exigir l’efectiu compliment
dels drets, l’exigibilitat d’aquests davant els tribunals s’erigeix com una de les
principals. El recurs judicial és segurament la via més potent per exigir els drets davant
els poders públics.
Explorar l’exigibilitat d’aquests drets en els diferents àmbits de protecció així com
proposar i repensar diferents mecanismes per fer-los exigibles davant dels tribunals, és
una tasca que la societat i l’advocacia de manera especial ha d’abordar. Partint dels
Principis d’universalitat, indivisibilitat i interdependència dels drets constitucionalment
consagrats i entenent que tots els drets han de ser inviolables i inherents a la dignitat
de la persona, buscarem les vies legals per fer efectius els drets socials econòmics i
culturals que la Constitució consagra.
Consulteu aquí la Web del Congrés, on trobareu detallades totes les sessions
preparatòries, amb enllaços als programes i inscripcions de cadascuna d’elles.
A casa nostra, a l’ICATER, a més de ser la seu oficial del Congrés el 19 i 20 d’octubre, el
proper 2 de maig celebrarem la sessió titulada Cultura i Propietat intel·lectual: el
negoci del segle XXI? Aquí podeu veure el Programa de la sessió i inscriure-us.
Salutacions,
LA JUNTA DE GOVERN
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