COVID-19 i drets en l'àmbit
de la privació de llibertat
Jornada del Dia Internacional de Suport
a les Víctimes de la Tortura 2021
Dia: dilluns 28 de juny de 2021
Hora: de 17 a 19 hores
Lloc: Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig Lluís Companys, 7, Barcelona
Informació
L'acte es podrà seguir en directe pel web del
Síndic de Greuges. (www.sindic.cat)
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Presentació de l'acte
La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un impacte
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de les comunicacions presencials), però també ha estat
una oportunitat per aplicar innovacions amb vocació
de permanència. Institucions internacionals com ara
el Comitè de Prevenció de la Tortura i l’Associació per
a la Prevenció de la Tortura han fet recomanacions
als estats sobre la gestió de la pandèmia, mentre que
el Mecanisme Català adaptava les seves funcions a la
nova realitat.
La Jornada que convoquem enguany per commemorar
el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la
Tortura dona compte d’aquestes recomanacions i de la
gestió de la pandèmia en l’entorn penitenciari i policial
a Catalunya, i també amb relació a la protecció de la
infància.

Programa
17.00 Presentació de la Jornada
Rafael Ribó, síndic de greuges
17.10 Els drets de les persones privades de llibertat en
temps de pandèmia: una aproximació internacional
 Christian Loda, Comitè Europeu per a la Prevenció de la
Tortura
Barbara Bernarth, Associació per a la Prevenció de la
Tortura
17.30 Taula rodona
“La gestió de la COVID-19 en l’àmbit penitenciari”,
Miguel Á. Esteban, Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i
Atenció a les Víctimes, Departament de Justícia
“Custòdia policial i actuacions en l’espai públic durant
l’estat d’alarma” (Direcció General de la Policia)
“La vida en els centres de protecció durant la pandèmia”,
Míriam Balaguer, secretària de l’Observatori dels Drets de la
Infància de la Generalitat de Catalunya
“El paper del Mecanisme durant la pandèmia”,
Jaume Saura, adjunt general del Síndic
18.30 Cloenda

