Jornada de Reflexió

El model d’ordre públic de Catalunya
El seminari web que ara presentem vol constituir una
contribució del Síndic de Greuges al debat sobre la necessitat
de revisar o actualitzar el model d’ordre públic, partint de bases
com ara la llibertat i la seguretat.
De fa anys el Síndic de Greuges va organitzar sengles simposis
internacionals (2016 i 2017), relatius al binomi entre seguretat
i llibertat, que permeten posar en context la necessària
convivència entre la defensa dels drets i les llibertats públiques
i l’aspiració a una societat segura.
Així mateix, el Síndic ha publicat diversos informes amb relació
a l’actual sistema de seguretat de policia i a l’actuació del Cos
de Mossos d’Esquadra, tant pel que fa als atemptats d’agost de
2017 com a la jornada de l’1 d’octubre del mateix any:
 Prevenció de la radicalització i el terrorisme a Catalunya, de
novembre de 2017
 Dret de manifestació i paper dels cossos policials en les
mobilitzacions posteriors a la Sentència 459/2019, de novembre
de 2019

L’any 2013, en el marc de la Comissió d’Estudi dels models
de seguretat i ordre públic i de l’ús de material antiavalots en
esdeveniments de masses, es va aprovar la Resolució 476-X del
Parlament de Catalunya, que defineix les línies directrius del model
d’ordre públic de Catalunya.
En un altre nivell situem el model d’ordre públic. El Síndic de
Greuges, que ja va comparèixer al Parlament en el marc de la
Comissió d’Estudi de 2013, vol aportar elements de reflexió sobre
els instruments i les responsabilitats, en perspectiva comparada,
per permetre que el Cos de Mossos d’Esquadra continuï assegurant
l’ordre públic a Catalunya amb el major grau d’acceptació ciutadana.
Una reflexió deslligada de qualsevol decisió apressada i que s’hauria
de fer amb rigor, assessorament tècnic i buscant el màxim consens
social i polític possible. Aquesta jornada vol contribuir a la consecució
d’aquests objectius.

Dia: 15 de març de 2021

Hora: 16 hores

Jornada telemàtica. Es podrà seguir per reproducció en
directe al canal youtube del Síndic de Greuges.
Hi haurà traducció simultània.

Jornada de Reflexió

El model d’ordre públic de Catalunya
Programa
16.00 h Benvinguda
Miquel Sàmper, conseller d'Interior
Rafael Ribó, síndic
16.15 h Models d’ordre públic en diversos països
europeus (10 minuts per ponent)
Irlanda del Nord: Marie Anderson, ombudsman
policial
França: Sebastian Roché, director de recerca al
CNRS, Sciences Po, Universitat de Grenoble-Alps
Regne Unit: Hugh Orde, exresponsable de la
policia al Regne Unit
Eurocop: Àngels Bosch, presidenta de l’Eurocop
Catalunya: Josep Lluís Trapero, major del Cos de
Mossos d'Esquadra

17.15 h Reflexions sobre ordre públic al Parlament de
Catalunya
Modera: Jaume Bosch
Representants dels grups parlamentaris de la
XII legislatura (5 minuts per ponent):
 Ciutadans: Matías Alonso
 Junts: Lluís Guinó
 ERC: Núria Picas
 PSC - Units per avançar: Ramon Espadaler
 Comuns: Marc Parés
 CUP: Dolors Sabater
18.00 h Cloenda
Rafael Ribó, síndic

