
LLOC
Síndic de Greuges de Catalunya, al passeig de 
Lluís Companys, 7, de Barcelona.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
La inscripció és gratuïta però les places són 

limitades (aforament de 100 persones). 

Per formalitzar la inscripció o demanar 

informació, contacteu amb el Síndic per mitjà del 

telèfon 933 018 075 o del correu electrònic 

sindic@sindic.cat.

RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE
Les Jornades es podran seguir en directe per 
mitjà del web del Síndic: www.sindic.cat

ACCÉS A LA 
INFORMACIÓ 
PÚBLICA: L’AVENÇ
EN TRANSPARÈNCIA

13 i 14 de maig de 2010

Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig de Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
Tel. 933 018 075  Fax 933 013 187
sindic@sindic.cat 
www.sindic.cat

Les persones han de tenir garantit l’accés als 
documents públics i a la informació relativa 
als assumptes que poden afectar els seus 
drets. 

S’han de prendre les mesures necessàries per 
fer pública la màxima informació possible, 
per promoure la transparència i procurar la 
participació informada de les persones en 
qüestions d’interès públic. 

L’accés a la informació és imprescindible per 
a una democràcia de qualitat.



“Comparativa d’accés al món”. Helen 
Darbshire, directora d’Access Info 
Europe

Modera: Maria Jesús Larios, adjunta 
al Síndic per a la defensa dels drets 
dels infants i adolescents

II. Transparència, participació i accés

16:00 h “Participació, accés a la informació i 
qualitat democràtica”. Quim Brugué, 
catedràtic de Ciència Política de la 
UAB i director de l’IGOP

“La promoció institucional de la 
participació i l’accés”. Marc Rius, 
director general de Participació 
Ciutadana de la Generalitat de 
Catalunya

“L’accés des de la perspectiva 
del tercer sector”. Irene Milleiro, 
directora de Campanyes i Estudis 
d’Intermón Oxfam

Modera: Manel Sanz, assessor del 
Síndic

III. Privacitat i accés: equilibri i garanties

9:00 h “Models de relació entre privacitat 
i accés”. Dave Banisar, assessor 
jurídic d’Article 19 Human Rights 
Organisation

“La protecció i l’accés a Espanya”.
Jesús Rubí, director adjunt de 
l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades

“La protecció i l’accés a Catalunya”.
Esther Mitjans, directora de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades

“Accés a la documentació i 
privacitat”. Joan Antoni Jiménez, 
president de l’Associació d’Arxivers 
de Catalunya 

Modera: Eugeni Castelló, assessor del 
Síndic

11:30 h Pausa cafè

IV. Noves tecnologies i accés a la informació i 
dades públiques

12:00 h “Govern obert i accés a la informació”. 
Marta Continente, directora general 
d’Atenció al Ciutadà de la Generalitat 
de Catalunya

“Dades obertes i accés a la 
informació”. José Manuel Alonso, 
assessor del Consorci Internacional 
de la World Wide Web, W3C-CTIC
 
“Dades obertes, noves tecnologies i 
ciutadans”. Víctor Castell, membre 
del projecte Pro Bono Público

Modera i exposa conclusions: Sílvia 
Vèrnia, directora d’Administració i 
Afers Socials del Síndic

I 
I. Models d’accés a la informació pública

9:30 h Conferència inaugural a càrrec de 
Rafael Ribó, síndic de greuges de 
Catalunya

10:30 h La funció dels comissionats de la 
informació en la garantia de l’accés

Steve Wood, responsable de 
Policy Delivery del Comissionat 
d’Informació del Regne Unit

Natasa Pirc, comissionada 
d’Informació d’Eslovènia

Modera: Jordi Sànchez, adjunt 
general al Síndic

11:45 h Pausa cafè

12:15 h Sistema espanyol i català

“Marc de l’accés a Catalunya”.
Josep Matas, advocat especialitzat 
en l’accés a la informació 

“Transparència i el dret d’accés en 
la legislació estatal”. Emilio Guichot, 
subdirector general d’Estudis i 
Propostes Normatives del Ministeri 
de la Presidència del Govern 
espanyol

Dia 14 de maig

Dia 13 de maig

Programa de les Jornades sobre 
l’Accés a la Informació Pública


