
INSCRIPCIONS

La inscripció al curs és gratuïta, però hi ha places limitades. 

Es pot fer per telèfon al 933 040 108 o a través d'aquest 

formulari, (feu clic aquí) amb independència dels requisits 

de matriculació a cada universitat.

AVALUACIÓ

Hi haurà control d’assistència a l’inici de cada sessió. 

L’avaluació consistirà a acreditar l’assistència activa com a 

mínim a un 80% de les sessions i en l’elaboració d’un treball 

de recerca que caldrà lliurar en un termini de 30 dies després 

de finalitzar l’activitat. El treball haurà de definir un àmbit 

d’estudi i objectius de recerca vinculats a l’activitat del Síndic 

de Greuges. Així mateix, haurà de comptar amb aparell 

bibliogràfic, una sistemàtica apropiada i conclusions.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 

2 ECTS a la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de 

Barcelona i Universitat Pompeu Fabra

El Síndic de Greuges de Catalunya 
com a garant dels drets humans

Places:   45
Calendari:  del 7 al 30 de març
       de 16 a 19 hores
Lloc:   Seu del Síndic de Greuges 

  Avinguda Lluís Companys, 7, Barcelona

Curs organitzat pel Síndic de Greuges amb el reconeixement 
acadèmic de la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

https://goo.gl/forms/HP4jRhScL5hqPFkc2


PROGRAMA 

I. La defensa pública dels drets humans a través de 
la figura de l'ombudsman

7 març 

    Ponència inaugural

Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya

9 març 

 Fonaments de la figura de l'ombudsman: 
 drets humans i bona administració
Joan Lluís Pérez Francesch, professor de la UAB

14 març 

 El Síndic i el Parlament de Catalunya

Ferran Domínguez, lletrat del Parlament

 El tràmit de la queixa i les relacions amb les 
administracions públiques i les companyies de 
serveis

Jaume Saura, adjunt general al Síndic de Greuges

16 març 

 Les defensories de drets en un món interconnectat.
Lluís Martínez, síndic-personer de Mollet del Vallès
Lluís Caballol, síndic de la UB
Sergi Sanchís, Customer Counsel d'AGBAR

II. La institució del Síndic de Greuges en el seu 
funcionament pràctic

21 març 

    Transparència i accés a la informació
Eugeni Castelló i Alexandra Solà, assessors del Síndic de 
Greuges de Catalunya

23 març 

 Els drets dels consumidors.
 Els drets socials: salut i habitatge
Núria Pernas i Dani Ruiz, assessors del Síndic de Greuges 
de Catalunya

28 març 

 La proteccio de la infància
Maria Jesús Larios, adjunta al síndic per a la defensa dels 
drets dels infants i dels adolescents
Eva Querol, assessora del Síndic de Greuges de Catalunya

30 març 

 Seguretat i justícia: la prevenció de la tortura i la 
lluita contra la discriminació

Jordi Reixach, assessor del Síndic de Greuges de Catalunya


