
 

 

 

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Societat de la Informació i del 
Comerç Electrònic, les dades personals facilitades, mitjançant el següent formulari, quedaran enregistrades a un fitxer automatitzat, "ALUMNES ICAB" del qual és 
responsable l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb la finalitat de formalitzar la teva preinscripció, formalització, gestió administrativa, execució i 
desenvolupament de l'activitat acadèmica de l'ICAB, sense que això impliqui una cessió de les dades personals a tercers. 
En qualsevol cas, podeu exercitar respecte a les vostres dades personals, els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, emplenant el model corresponent creat a 
l'efecte i dirigir-lo al Servei d'Atenció a l'Alumne (Comissió de Cultura, carrer Mallorca, 283, 4a planta 08037 Barcelona- Referència LOPD), o si preferiu ho podeu remetre 
per fax 93 487 16 49. 

 

     Mallorca, 283 -08037 Barcelona, Telèfon 93 4961880 (ext. 263) Fax 93 4871649, E-Mail: comissions@icab.cat 

                                                                                   
   Coorganitza: 

L’OBSERVATORI DESC i 

la Comissió de Defensa dels Drets de la  
Persona i el Lliure Exercici de l’Advocacia 

Dimecres 07, 14, 21 i 28 de març a les 18,30 hores 
                                                                                   Divendres 02, 09, 16, i 23 de març a les 

17.00 hores              
Sales diferents                                                                                                                                                                  

Mallorca, 283  
                        

C U R S 
 

 
“III Edició – Curs El Dret a un Habitatge Digne: 

repensar les Polítiques amb una mirada a 
Europa. 

 
 
 
 
02.03.2012 - INAUGURACIÓ: DRET A L’HABITATGE I CRISI (8a.Planta) 
Benvinguda a càrrec de l’Observatori DESC i la Comissió de Defensa de l’ICAB. 
Presentació de Sr. Carles Sala,  
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya. 
Sr. Jordi Borja,  
Geògraf urbanista, responsable del màster sobre gestió de les ciutats de la UOC i President de 
l’Observatori DESC. 
Sra. Raquel Rolnik,  
Relatora Especial de Nacions Unides sobre el Dret a un Habitatge Adequat. 
 
1a. Sessió: 07.03.2012 18,30 hores (Sala 74) 
El reconeixement internacional del dret a l’habitatge i el dret a la ciutat. 
Sra. Vanesa Valiño 
Directora de l’Observatoti DESC. 
Sr. Jaume Saura 
President de l’Institut de Drets Humans de Catalunya i Professor de Dret Internacional Públic de la UB. 
 
2a. Sessió: 09.03.2012 17.00 hores (8a. Planta) 
La protecció del dret a l’habitatge a Europa: introducció a les polítiques públiques.  
Sr. Javier Burón 
Advocat dret públic de Cuatrecasas Gonçalves Pereira i ex Viceconseller d’Habitatge del País Basc 
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3a. Sessió: 14.03.2012 18,30 hores (Sala d’Actes)(per confirmar) 
L’Habitatge social a Europa: bones pràctiques. 
Sr. Luis Moya González 
Catedràtic d’urbanisme i ordenació del territori de la UPM  
 
4a. Sessió: 16.03.2012 17.00 hores (Sala 59) 
El  Dret a l’habitatge a l’estat espanyol 
Sr. Gerardo Pisarello 
Professor de Dret Constitucional de la UB i Vicepresident de l’Observatori DESC. 
 

5a. Sessió: 21.03.2012 18,30 hores (Sala 74) 
El dret a l’habitatge en l’àmbit autonòmic i local. 
Sr. Jordi Bosch 
Doctor en Arquitectura i responsable de la remodelació de barris del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

6a. Sessió: 23.03.2012 17.00 hores (Sala 59) 
Sobreendeutament i execucions hipotecàries a l’estat espanyol i a Europa. 
Sr. Martí Batllori 
Advocat professor de Dret Mercantil de la UdG 

Sr. José María Fernández Seijó 
Magistrat del jutjat mercantil número 3 de Barcelona. 
 

7a. Sessió: 28.03.2012 18,30 hores (Sala 74) 
Estratègies jurídiques per fer front als desnonaments per motius econòmics. 
Sr. Guillem Fernández 
Membre de Prohabitatge 

Sra. Ada Colau 
Membre de l’Observatori DESC i de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
Sra. Lluïsa Melgares 
Regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Terrssa  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Durada del curs: Del 2 al 28 de març 
Horari: Dimecres de 18,30 a 20,30h i Divendres de 17 a 19h. 
Lloc: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (C/Mallorca, 283) 
Organitzen: Observatori DESC i Comissió de Defensa de l’ICAB. 
Amb la col·laboració de: la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya. 
Preu d’inscripció:  150€ 
   Col·legiats a l’ICAB 100€ 
* Inclou CD amb lectures per a cada sessió. 
Beques: Per a persones a l’atur o sense recursos hi haurà possibilitat d’accedir a 5 beques. 
* Caldrà enviar acreditació manca recursos i carta de motivació. 
Termini d’inscripció: Fins el 23 de febrer de 2012 (inclòs) 
Enviar dades d’inscripció a: 
curshabitatge@observatoridesc.org 
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