AUTORITAT CATALANA PER A LA PREVENCIÓ DE LA TORTURA - ACPT

L’aplicació del Protocol d’Istanbul en la prevenció de la
tortura i els maltractaments: la tasca dels OPCAT
Barcelona, 25 de juny de 2014
18.00 h Presentació: Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya

Conferència: Djordje Alempijevic, membre del Comitè per a la Prevenció de la Tortura del
			
Consell d’Europa
18.45 h Taula rodona:

•
•
•
•

Jaume Antich, vocal del Col·legi d’Advocats de Barcelona
Marc Antoni Broggi, president del Comitè de Bioètica de Catalunya
Lluïsa Domingo, representant de la Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura
Jaume Saura, membre de l’Equip de Treball de l’ACPT i president de l’Institut de Drets
Humans

19.45 h Debat
20.30 h Cloenda

Lloc de l’acte
Síndic de Greuges de Catalunya, passeig
de Lluís Companys, 7, 08003 - Barcelona
Informació i inscripcions
La inscripció és gratuïta però l’aforament
és limitat.
Per assistir-hi, cal trucar al telèfon
+34 933 018 075 o enviar un
correu electrònic a gabinet@sindic.cat
Trobareu més informació a www.sindic.cat

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

Acte organitzat pel Síndic de Greuges de
Catalunya en qualitat d’Autoritat Catalana
per a la Prevenció de la Tortura i d’altres
Tractes o Penes Cruels, Inhumans o
Degradants (ACPT), amb motiu del Dia
Internacional contra la Tortura, que es
commemora el 26 de juny.
La Llei reguladora del Síndic li atribueix la
condició d’ACPT en el marc del Protocol de les
Nacions Unides a què fa referència l’article
1.b de la Llei i a l’empara de l’article 196.4 de
l’Estatut, que encomana a la Generalitat que,
en l’àmbit de les seves competències, adopti
les mesures necessàries per a executar les
obligacions derivades dels tractats i els
convenis internacionals.

