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Ens trobem en un moment històric. Un moment en què a Europa estan en joc 
assoliments crucials del segle passat que ens van portar cap a l’Estat de benestar   
i la dignitat.

Colpida per la crisi, el terrorisme, la migració i els refugiats, Europa necessita 
respostes legislatives i polítiques. L’impacte ha estat devastador i ha posat en 
evidència les debilitats i les deficiències d’una Europa que es va crear amb els 
principis i els ideals de la solidaritat democràtica, avui en declivi. Empesa per 
discursos populistes i xenòfobs, Europa està tancant horitzons i fronteres. Vivim un 
moment històric en què la nostra intervenció, com a ombudsman, és essencial.

Ara, més que mai, cal reclamar mecanismes democràtics precisament per evitar 
cometre els mateixos errors que van portar Europa cap l’odi i la violència durant 
segles. Com a ombudsman independents, hem de ser a la primera fila, hem de 
salvaguardar els drets dels refugiats, hem de ser la veu dels més vulnerables, com 
ara els infants o la gent gran, i hem de denunciar la pobresa i enfortir els drets 
humans.

En aquest escenari, mentre el món és testimoni de la desintegració del somni 
europeu, l’nstitut Internacional de l’Ombudman (IOI) s’ha de reforçar com a 
referència i com una xarxa eficaç per mantenir-lo viu.

Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya i president de l’IOI Europa



Context             

Convocatòries de premsa i informació útil
Els membres de la premsa estan convidats a assistir a qualsevol de les sessions. 
Hi haurà tres principals convocatòries de mitjans de comunicació: l’obertura 
(dilluns 3 d’abril a les 9h), durant el descans després del discurs de Nils 
Muižnieks, comissari de drets humans del Consell d’Europa  (dilluns 3 d’abril a les 
11 h) i la cloenda (dimarts 4 d’abril a les 13.30 h)

A més, tingueu en compte que l’esdeveniment es retransmetrà en directe 
via www.parlament.cat

Els idiomes de treball són l’anglès, el francès,el català i el castellà.

El 2016 ha estat testimoni d’una onada de populisme en el debat polític a Europa i a 
escala mundial. El resultat dels referèndums britànic, italià i colombià, els resultats de les 
eleccions presidencials als Estats Units i les creixents expectatives electorals dels partits 
xenòfobs i ultranacionalistes a Europa mostren que els sistemes polítics democràtics 
occidentals estan en crisi. 

Aquesta crisi política i de valors interactua amb un creixent clima de temor pels atacs 
terroristes que han sacsejat el nostre continent l’últim any i amb una manipulació 
partidista de la crisi dels refugiats. Aquests fenòmens estan posant en perill els avenços 
en matèria de drets i llibertats assolits a Europa des del final de la Segona Guerra 
Mundial. Les reformes legislatives regressives ja són una realitat en alguns països, 
mentre que en d’altres hi ha un qüestionament obert per part dels governs o dels partits 
de l’oposició sobre les normes i les institucions internacionals de drets humans. 

Amb aquest panorama internacional, la institució de l’ombudsman està sent qüestionada: 
Hauria de vetllar únicament per les bones pràctiques administratives? O ha de ser un 
garant dels drets humans i de les llibertats fonamentals? En el marc d’una Europa en què 
el populisme creix i els drets i les llibertats no es poden donar per descomptats, convidem 
els defensors del poble europeus a compartir les seves experiències sobre bones 
pràctiques administratives i drets humans, a analitzar els mitjans d’intervenció, inclosos 
informes i actuacions d’ofici, i els canals efectius de suport mutu i coordinació en l’àmbit 
internacional.  



Dilluns, 3 d’abril - 2017
 8.30  h    Acreditacions

 9.00  h    Cerimònia inaugural

Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya
Peter Tyndall, ombudsman d’Irlanda, president de l’IOI
Soledad Becerril, defensora del poble d’Espanya
Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya, president de l’IOI Europa

10.00 h   1a sessió: El populisme polític i el seu impacte en els drets humans: tractats       
  europeus, codis de drets humans i estàndards a tenir en compte
 Modera: Soledad Becerril, defensora del poble d’Espanya
 Presentació: Nils Muižnieks, comissari europeu de drets humans del Consell d’Europa

10.45 h     Pausa cafè

11.15 h     Participants:

        Michael O’Flaherty, director de l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea
Peter Tyndall, ombudsman d’Irlanda, president de l’IOI
Lora Vidović, ombudsman de Croàcia, coordinadora d’ENNHRI
Bruno Stagno Ugarte, director executiu adjunt de Human Rights Watch

 Debat 

13.30 h     Dinar

14.30 h     2a  sessió: Estudis de cas I. Legislació, polítiques públiques i regressions dels 
	 										drets	humans:		Informes	de	l’ombudsman	i		actuacions	d’ofici

  
 Modera: Javier Amoedo, procurador del común de Castella i Lleó
 Presentació: 
 Adam Bodnar, ombudsman de Polònia 
 Jacques Toubon, ombudsman de França i secretari general de l’AOM i de l’AOMF
 
 Participants
 Catherine de Bruecker, ombudsman federal de Bèlgica, vicepresidenta de l’IOI Europa
 Günther Krauter, ombudsman d’Àustria, secretari general de l’IOI
 Elisabeth Sándor-Szalay, adjunta a l’Ombudsman d’Hongria
 Marie Anderson, ombudsman d’Irlanda del Nord

 Debat 

17.30 h     Final de la primera jornada



Dimarts, 4 d’abril - 2017

8.30  h    3a sessió: Estudis de cas II. Regressió dels drets en situacions  d’emergència i crisis                           
                      migratòries: eines de control de l’ombudsman

 Modera: Jerónimo Saavedra, diputado del común de les Illes Canàries

 Presentació: Emily O’Reilly, ombudsman de la Unió Europea
 
 Participants
 
 Seref Malkoç, ombudsman de Turquia 
 Gero Storjohann, vicepresident de la Comissió de Peticions del Bundestag, RFA
 Manuel Lezertua, ararteko del País Basc
 Andreas Pottakis, ombudsman de Grècia
 
 Debat

11.00 h     Pausa cafè

11.30 h    4ª sessió: Bones pràctiques, drets humans, xarxes i models d’ombudsman
 Modera:  Milagros Otero, valedora do pobo de Galícia
  
 Participants:

Petri Jääskeläinen, ombudsman de Finlàndia
Anna Šabatová, ombudsman de la República Txeca
 Marc Bertrand, ombudsman de Valònia i president de l’AOMF 
Reinier Van Zutphen, ombudsman dels Països Baixos
Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya, president de l’IOI Europa

  Debat 

13.30 h      Declaració de Barcelona  
       Jaume Saura, adjunt general al Síndic de Greuges 

13.45 h      Cloenda       
        Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya

       

14:00 h   Final del seminari



Ponents principals
Nils	Muižnieks   Comissari europeu de drets humans del Consell d’Europa

És comissari europeu dels drets humans des de 2012. 
Té més de 20 anys d’experiència en matèria de drets humans i ha estat president de la 
Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància. També va ser ministre letó encarregat 
de la integració social, la lluita contra la discriminació, els drets de les minories i el 
desenvolupament de la societat civil. 
 
Michael O’Flaherty   Director de l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea

És director de l’Agència Europea de Drets Fonamentals. Anteriorment, va ser cap del 
Comissionat de Drets Humans d’Irlanda del Nord i membre del Comitè de Drets Humans de les 
Nacions Unides. També va formar part dels òrgans consultius del Ministeri d’Afers Exteriors del 
Regne Unit sobre la llibertat d’expressió i la prevenció de la tortura.

Bruno Stagno Ugarte    Director executiu adjunt de Human Rights Watch

És director executiu adjunt de defensa de Human Rights Watch des de 2014.
Anteriorment va ser director executiu de l’Informe del Consell de Seguretat, ministre d’Afers 
Exteriors de Costa Rica i ambaixador de les Nacions Unides. 

Emily O’Reilly     Ombudsman de la Unió Europea

És defensora del poble europeu des de 2013. 
És escriptora, experiodista i presentadora i ha estat la primera dona defensora del poble i 
comissària d’informació a Irlanda.
 
Peter Tyndall  President de l’IOI (Institut Internacional de l’Ombudsman). Ombudsman d’Irlanda

És ombudsman i comissari d’Informació d’Irlanda des de 2013. 
Anteriorment, havia exercit com a ombudsman dels Serveis Públics de Gal·les. 
És president de l’Institut Internacional de l’Ombudsman.

Lora	Vidović Coordinadora d’ENNHRI. Ombudsman de Croacia      

És ombudsman de Croàcia des l’1 de març de 2013. 
Ha treballat en el camp de la protecció dels drets humans i la promoció, sobretot des del punt 
de vista del dret públic internacional i en l’establiment d’alts estàndards internacionals en drets 
humans en el marc del sistema jurídic de la República de Croàcia. Va ser cap de l’oficina de 
l’UNICEF a Croàcia i adjunta a l’Ombudsman d’Infància.

Jacques Toubon Secretari general de l’AOM i de l’AOMF. Ombudsman de França    

És ombudsman de França des de 2014. 
També és secretari general de l’AOMF i de l’AOM. Membre del Parlament Europeu (2004-2009). 
També ha estat membre del Consell Superior per a la Integració i l’Alta Autoritat per a la 
Distribució d’Obres i la Protecció dels Drets a Internet.

Adam Bodnar Ombudsman de Polònia    

Va treballar a la Fundació Hèlsinki de Drets Humans i és un expert a l’Agència dels Drets 
Fonamentals de la Unió Europea. També va ser membre de la Junta Directiva del Fons de les 
Nacions Unides per a les Víctimes de la Tortura. 



Rafael Ribó    President IOI Europa. Síndic de Greuges  de Catalunya

És ombudsman de Catalunya (2004) i president del capítol europeu de l’IOI.
Ha estat membre del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats. És llicenciat en 
Economia i Dret per la Universitat de Barcelona i doctor en Ciències Polítiques, Economia i 
Empresa de la mateixa universitat. També té un màster en Ciències Polítiques de la New School 
for Social Research de Nova York.

 
Jaume Saura     Adjunt general al  Síndic de Greuges de Catalunya

És adjunt general a l’Ombudsman de Catalunya (2015). 

Va ser president de l’Institut Català de Drets Humans. Ha estat vinculat a l’Ombudsman català 
des del 2010 com a membre i coordinador del Grup de Treball de l’anterior Autoritat de Catalana 
per a la Prevenció de la Tortura.

Ponents organització

Carles Puigdemont  President de la Generalitat de Catalunya

President de la Generalitat de Catalunya des del gener de 2016. 
Part de la seva carrera professional ha estat relacionada amb els mitjans de comunicació. Ha 
estat director de l’Agència Catalana de Notícies, redactor en cap del diari El Punt i director de la 
publicació Catalonia Today, un diari català en anglès. 

Des del mes de novembre de 2006 es dedica activament a la política. Primer va ser diputat de 
les comarques gironines al Parlament de Catalunya i després alcalde de Girona. 

Ponents  institucionals

Carme Forcadell    Presidenta del Parlament de Catalunya 

Presidenta del Parlament de Catalunya des de l’octubre de 2015. 

Catedràtica d’ensenyament secundari, fins al 2015 ha treballat com a assessora en llengua, 
interculturalitat i cohesió social al Departament d’Ensenyament.

La seva trajectòria política s’inicia el 2003 com a regidora a l’Ajuntament de Sabadell. Ha 
estat membre de diferents associacions vinculades amb la defensa de la llengua catalana i 
la independència de Catalunya. Del 2012 al 2015 va ser presidenta de l’Assemblea Nacional 
Catalana. 



Andorra
Àustria
Bèlgica
Croàcia
República txeca
Estònia
Finlàndia
França
Alemània
Grècia
Hungria
Irlanda
Itàlia

Letònia
Luxemburg
Malta
Moldàvia
Països Baixos
Polònia
Rumania
Eslovàquia
Eslovènia
Espanya
Suècia
Turquia
Regne unit

PROCEDÈNCIA DELS OMBUDSMAN PARTICIPANTS


