VIDES
A LA CIUTAT
JORNADES SOBRE DRET
A LA CIUTAT
#dretalaciutat
#videsalaciutat

Vides a la ciutat
parla de com és la vida i el viure a les ciutats a través de
les persones. De quines necessitats compartim, del que
tenim en comú, de quines barreres ens trobem, de quines
desigualtats, i de com transformar-les des de la mirada de
ciutat com a sistema de relacions, recursos i projectes.
Les jornades, volen ser un espai de reflexió i debat amb
diferents agents sobre la ciutat actual i els nous reptes de
la vida col·lectiva i urbana, sobre el Dret a la Ciutat, per
posar mirada als propers anys.

Continguts
1. Accés, drets i desigualtats a la ciutat: les persones
2. Espai públic: el lloc on ens trobem
3. Democràcia i ciutat: la governança dels afers comuns

Programa
DILLUNS 28 / OBERTURA
18:00: Diàleg inaugural:

Dret a la Ciutat i ciutats habitables

Diàleg entre Begoña Roman (Filòsofa) i Manuel Delgado
(Antropòleg).
Moderat per la periodista Maria Garcia.
DIMARTS 29 / L’ ANÀLISI
9:00 Benvinguda i acreditacions
9:30 Presentació institucional
9:45 Emmarcament de la Jornada: El Consell de Cohesió,
objectius i proposta de treball.
10:00 Taules rodones matinals

1. Accés, drets i desigualtats a la ciutat:
les persones
Sara Cuentas Ramirez. Periodista, activista i investigadora
social des d'una perspectiva feminista decolonial. Experta
en gènere, interseccionalitat i drets humans.
Michael Donaldson. Llicenciat en Dret i Màster en Gestió
Pública. Ha estat Comissionat d’Innovació Tecnològica,
Administració Electrònica i Bon Govern de l’Ajuntament de
Barcelona.
Albert Carbonell, president de MIFAS. Membre del Consell
Social de l’Institut Gumann, i del Patronat de Turisme Costa
Brava, entre d’altres.

2. Espai públic: el lloc on ens trobem
Isabel Salamaña. Geògrafa especialista en geografia
del gènere i planificació i ordenació del territori i
espais públics (UdG).
Mercè Zegrí. Membre de la Cooperativa la Fàbrica (BCN).
Acció en processos i acció comunitària i projectes amb
l’enfoc de seguretat humana.
Blanca Valdivia. Membre del Col·lectiu Punt 6.
Arquitectura i urbanisme amb perspectiva feminista.
Espais per a la vida.

3. Democràcia i ciutat: la governança
dels afers comuns
Laia Forné membre de Cooperativa la Hidra.
Investigadora del model públic-comunitari,
patrimoni ciutadà i comuns urbans.
Quim Brugué. Catedràtic de Ciència Política a la
Universitat de Girona (UdG). Investigador sobre
innovació democràtica modernització de les
polítiques públiques al Grup de Recerca en Ciències
Socials Aplicades de la UdG.
11:30 DESCANS
12:00 Dinàmica de treball en Grups // L’Ànalisi
14:00 Tancament de la Jornada

DIMARTS 29 // TARDA ALS BARRIS

Dret(s) a la ciutat

18:00 Jornada sobre Racisme Immobiliari.

Organitzada per la Taula pel Dret a l’Habitatge.
Lloc: Centre Cívic Ter.

DIMECRES 30 // LES PROPOSTES
09:30 Xerrada:

“Polítiques i indicadors pel Dret a la
Ciutat”
Irene Escorihuela. Directora de l’Observatori de Drets
Econòmics, Socials i Culturals (DESC)
10:30 Treball de propostes 1 // per grups
11:30 DESCANS
12:00 Treball de propostes 2 // per grups
13:00 CLOENDA: intervenció artística amb Paula Grande.

Auditori de Girona
28,29,30
de novembre 2022

