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El passat 10 de desembre, Dia Mundial dels Drets Humans i dia en el qual es commemoraren els 70
anys de la Declaració Universal dels Drets Humans, l’Àrea de Dret Constitucional dels Estudis de Dret
i Ciència Política de la UOC organitzà una jornada per tal de sumar-se a les commemoracions que
tingueren lloc arreu del planeta (<http://symposium.uoc.edu/26586/detail/70-anys-de-drets-humans.una-analisi-critica-des-de-la-practica-dels-drets-humans.html>).
La jornada s’estructurà entorn de tres ponències. La primera ponència fou a càrrec del doctor Marc
Carrillo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra i conseller del Consell de
Garanties Estatutàries. El professor Carrillo, amb la seva ponència «Els drets humans, entre la crisi
i les migracions», adreçà a l’audiència una interessant presentació que versà especialment sobre els
efectes de la crisi i la constitucionalització de la regla d’or (d’estabilitat pressupostària). Es debaté la
virtualitat de drets socials (necessitats bàsiques com ara l’habitatge, la sanitat o una estabilitat laboral)
dins del marc autonòmic i nacional, fent un apunt sobre la reforma laboral, les normes que intenten
regular el sector hipotecari i el lloguer i, ja en relació amb altres llibertats, la «Llei mordassa».
Tot seguit, la senyora Anna Figueras, advocada i coordinadora del Servei Jurídic de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, s’adreçà a l’audiència amb la seva ponència «El dret d’asil a debat». Després de
situar-nos en un marc en el qual es compten més de 68,5 milions de desplaçaments forçats i en el qual
hi ha una estimació de 10.000 persones apàtrides, s’ha debatut l’«Europa fortalesa» tot analitzant les
normes vigents en el marc del dret d’asil (especialment el Reglament Dubin) i la pràctica del «retorn».
Finalment, el senyor Emilio Pin Godos, diplomàtic, conseller de Drets Humans en la representació permanent d’Espanya davant l’Oficina de les Nacions Unides i d’altres Organismes Internacionals amb
seu a Ginebra, adreçà la tercera i darrera ponència: «La protecció internacional dels drets humans i la
declaració universal dels drets humans en el seu 70 aniversari: fonaments teòrics i perspectives des de
la pràctica diplomàtica». El senyor Pin descrigué amb detalls la pràctica del Consell de Drets Humans
de Nacions Unides apropant-nos a la pràctica diària en la qual estats, societat civil i altres «stakehol-
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ders» treballen per forjar nous tractats internacional de protecció i promoció dels drets humans. En
aquest sentit, feu una referència especial al treball que es fa de manera transversal en les àrees de
protecció del medi ambient, i de respecte dels Drets Humans per part d’entitats del sector privat (com
ara empreses multinacionals).
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