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“EUROPA, SOCIETAT OBERTA?”  

 

Els ombudsman europeus debaten a Barcelona els drets de les persones 

immigrades 

Sota el lema "Europa: societat oberta", els defensors d’arreu d’Europa, estatals, 

regionals o locals que són membres de l’IOI (International Ombudsman Institute),  

debatran a Barcelona els propers dies 4 i 5 d’octubre la feina dels defensors pel que fa 

als drets de les persones immigrades residents al continent. Aquest debat té lloc en el 

marc de la conferència i assemblea, que se celebra cada quatre anys en una seu 

diferent. 

Cal destacar la participació a la conferència del comissari dels Drets Humans del 

Consell d’Europa, Thomas Hammarberg, del defensor del poble de la Unió Europea, 

Nikiforos Diamandourous, així com del president de l’IOI i ombudsman suec, Mats 

Melin, i el secretari general de l’IOI i ombudsman d’Àustria, Peter Kostelka. El 

president de la secció europea de l’IOI i síndic de greuges, Rafael Ribó, i el president 

de la Generalitat de Catalunya, José Montilla. 

Una conferència de Michael Villan, president de la Comissió de Migracions del Consell 

d’Europa donarà pas, després, al treball en quatre tallers sobre els drets dels 

immigrants, des de quatre perspectives diferents: la participació política, la infància, 

l’exclusió social i la crisi, i la integració o assimilació, en els quals els defensors 

exposaran la seva tasca de defensa dels drets dels immigrants que viuen en les nostres 

societats. 

Un segon tema de debat serà l’aplicació del Tractat de Nacions Unides sobre la 

Prevenció de la Tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, i el 

paper dels defensors. Es comptarà amb la presència de Malcolm David Evans 

(Subcomitè per a la Prevenció de la Tortura, de Nacions Unides), Mauro Palma 

(Comitè per a la Prevenció de la Tortura, del Consell d’Europa) i Barbara Berneth 

(Associació per a la Prevenció de la Tortura). 
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DISCUSSIONS 

 

Drets de participació política, dret d’associació, dret a vot  

El grau de reconeixement dels anomenats drets polítics, tenint en compte la gran 

diversitat de situacions que, en general, expressen mancances. Hi ha un desequilibri 

entre les aportacions socioeconòmiques dels immigrants i la seva capacitat de decisió 

política?  

Expert: David Moya, professor de Dret Constitucional, Universitat de 

Barcelona 

Defensors: 

 Hans Gemmeltoft-Hansen, Folketingets Ombudsman, (Dinamarca) 

 Alex Brenninkmeijer, De Nationale Ombudsman (Holanda) 

 Catello Aprea, Il Difensore Civico della Regione Basilicata (Itàlia) 

 Francisco J. Enériz, El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 

Navarra (Navarra) 

 

 

Drets de la infància: segregació escolar, menors sols no acompanyats 

El repte d’afrontar la vulnerabilitat dels menors en les nostres societats, atesa la doble 

condició de desprotecció. La igualtat d’oportunitats i el futur d’una comunitat 

cohesionada pot perillar.  

Expert: Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill 

 Jane Martin, vicepresidenta de l’Ombudsman de l’Administració Local 

(Regne Unit) 

 Helena Vera-Cruz Pinto, adjunta general, Provedor de Justiça (Portugal) 

 M. Jesús Larios, adjunta al Síndic per a la defensa dels drets dels infants i 

adolescents, Síndic de Greuges de Catalunya  

 Terezija Stoisits, Volksanwaltschaft (Àustria) 
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Exclusió social, impacte de la crisi, reagrupació, retorn al país d’origen, 

tràfic de persones 

La crisi pot colpejar amb major contundència aquests col·lectius; cal analitzar les 

polítiques públiques per pal·liar-ho, sense oblidar els drets dels immigrants. 

Expert: Markus González, director general, Ministeri de Treball i Immigració 

 Gero Storjohann, Comitè de Peticions, Bundestag (Alemanya) 

 Guido Schuermans, Le Médiateur Fédéral (Bèlgica)  

 Iñigo Lamarca, Ararteko (País Basc) 

 Arne Fliflet, Parlamentary Ombudsman (Noruega)  

 

Integració o assimilació: cultura, identitat, acollida i requisits 

Les experiències de conciliació de la cultura autòctona i dels nouvinguts, el respecte a 

la identitat davant les mesures d’acollida i els requisits  

Expert: Oriol Amorós, secretari per a la immigració, Generalitat de Catalunya 

 Emily O’Reilly, ombudsman, Oifig an Ombudsman (Irlanda) 

 Jari Pirjola, assessor, Riksdagens Justitieombudsman (Finlàndia) 

 Pere Canturri, Raonador del Ciutadà (Andorra) 

 Claudia Kaufmann, Ombusdsfrau der Stadt Zürich (Suïssa) 
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BIOGRAFIES 

 

Thomas Hammarberg va ser escollit comissari pels 

Drets Humans el 5 d’octubre de 2005 per l’Assemblea 

Parlamentària del Consell d’Europa. Abans del seu 

nomenament, havia treballat en la promoció dels drets 

humans a Europa i al món. Ha ocupat càrrecs els càrrecs 

de secretari general del Centre Internacional Olof Palme (2002-05), ambaixador del 

Govern suec d’Afers Humanitaris (1994-2002), secretari general de "Save the 

Children" Suècia (1986 - 1992), i  secretari general d’Amnistia Internacional a Londres 

(1980-1986). Va rebre en nom d’Amnistia Internacional el Premi Nobel de la Pau  

(1977). El Sr. Hammarberg ha publicat sobre diverses qüestions de drets humans, en 

particular els drets de la infància, la política de refugiats, minories ètniques, xenofòbia, 

drets del poble Romaní, així com afers internacionals i de seguretat. 

 

 

Nikiforos Diamandourous. Defensor del poble de la Unió 

Europea, des de l’1 d’abril de  2003, va néixer el 1942 a 

Atenes (Grècia). Va ser el primer ombudsman nomenat a 

Grècia, i va ocupar el càrrec des del 1998 fins al 2003.És 

professor emèrit de política comparada al Departament de 

Ciència Política i Administració Pública de la Universitat 

d’Atenes. Des del 1995 fins al 1998 fou director i president 

del Centre Nacional Grec per a la Recerca Social (EKKE). 
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Mats Melin és el president mundial de l’IOI, i 

Ombudsman suec. Nascut el 1951 a Kalmar, es va 

llicenciar en Dret a la Universitat d’Uppsala. Abans 

d’ocupar el càrrec d’ombudsman, va exercir càrrecs al 

Tribunal d’Apel·lació i va ser secretari de la Comissió per 

a l’estudi d’esmenes constitucionals per a una pertinença 

de Suècia a la CE i va treballar com a expert legal per al 

Departament de Justícia i com a secretari de Justícia. 

 

 

Rafael Ribó. Nascut a Barcelona el 10 de maig de 

1945, Ribó ha estat escollit síndic de greuges de 

Catalunya per a dos mandats consecutius, 2004-10 i 

2010-19. El juny de 2009 va ser nomenat president de 

la Junta Directiva europea de l'Institut Internacional 

de l'Ombudsman (IOI), del qual ja formava part des de 

l'any 2006.  Llicenciat en Ciències Econòmiques i en 

Dret per la Universitat de Barcelona, és doctor en 

Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials per la 

mateixa universitat. Té un màster en ciència política per la New School for Social 

Research de Nova York. És professor titular de Ciència Política i de l'Administració. 
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Programa 

 

Dilluns 4/oct 

 

09:30  Inauguració Oficial  

(Capella Santa Àgata, plaça del Rei) 

José Montilla, president, Generalitat de Catalunya 

Nikiforos Diamandourous, defensor del Poble de la Unió Europea 

Thomas Hammarberg, comissari europeu pels drets humans 

Mats Melin, ombudsman suec i president de l’IOI 

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

 

12:00  Conferència principal 

(La Pedrera, Casa Milà) 

“Europa, una societat oberta: immigrants i drets” 

Michel Villan, president de la Comissió de Migracions del Consell d’Europa 

 

15:00 Taller a:  Drets de participació política, dret d’associació, dret a vot en 

diferents països. 

 

Moderador: Mats Melin, ombudsman suec i  president de l’IOI 

Ponent: David Moya, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona 

Països Baixos Alex Brenninkmeijer, De Nationale Ombudsman 

Basilicata 

(Itàlia) 

Catello Aprea, Il Difensore Civico della Regione Basilicata 

Navarra Francisco J. Enériz, El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra 

Dinamarca Hans Gemmeltoft-Hansen, Ombudsman 

 

15:00 Taller b: Drets dels infants: educació, discriminació a les escoles. Els 

menors no acompanyats 

 

Moderador: Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya i president europeu de l’IOI  

Ponent: Ismael Palacin, director de la Fundació Jaume Bofill 

Regne Unit 
Jane Martin, vicepresidenta, Ombudsman de l’Administració Local 

 
Portugal Helena Vera-Cruz Pinto, adjunta general, Provedor de Justiça 

Catalunya M. Jesús Larios, adjunta al Síndic per a la defensa dels drets dels infants i adolescents, 
Síndic de Greuges de Catalunya 
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Àustria Terezija Stoisits, Volksanwaltschaft 

 

Dimarts 5/oct 

 

Taller c: Exclusió social, impacte de la crisis, reagrupació, retorn al país, tràfic de dones. 

 

Moderador: Tom Frawley, ombudsman d’Irlanda del Nord i director europeu de l’IOI 

Ponent: Markus González, director general d’immigració, Ministeri de Treball i Immigració del 

Govern espanyol 

Alemanya Gero Storjohann, Comitè de Peticions, Bundestag 

Bèlgica Guido Schuermans, Le Médiateur Fédéral 

País Basc Iñigo Lamarca, Ararteko 

Noruega Arne Fliflet, Ombudsman 

 

 

Taller d: Integració o assimilació: cultura, identitat, receptivitat i requisits 

 

Moderador: Peter Kostelka, ombudsman austríac i secretari general de l’IOI 

Ponent: Oriol Amorós, secretari per a la immigració, Generalitat de Catalunya 

Irlanda Emily O’Reilly, ombudsman, Oifig an Ombudsman 

Finlàndia Jari Pirjola, assessor, Riksdagens Justitieombudsman 

Andorra Pere Canturri, Institució del Raonador del Ciutadà 

Suïssa Claudia Kaufmann, Ombusdsfrau der Stadt Zürich 

 

 

11:30  Conferència sobre els mecanismes de Prevenció de la Tortura 

Ponents: 

 SPT (Subcomitè de les Nacions Unides sobre la Prevenció de la Tortura i altres Tractes o Penes 

Cruels o Degradants): Malcolm David Evans, professor membre del Subcomitè sobre la Prevenció 

de la Tortura 

 CPT (Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels o 

Degradants): Mauro Palma, president del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura 

 APT (Associació per a la Prevenció de la Tortura): Barbara Bernath, responsable d’operacions 

 

Ombudsman: Eslovènia Zdenka Zebasek-Travnik, Varuhinja človekovih pravic 

 Mèxic Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México 

 

15:00  Sessió de clausura 
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Migracions: Javier de Lucas, professor de Filosofia del Dret i Filosofia Política, Universitat de València 

OPCAT: Fernando Mariño, professor de Dret Internacional Públic, Universitat Carlos III 


