
Dia: dimarts 26 de juny de 2018

Hora: de 17 a 19 hores

Lloc: Síndic de Greuges de Catalunya

Passeig Lluís Companys, 7, Barcelona

El respecte als drets humans en la 
immobilització i contenció mecànica 
de persones privades de llibertat

Inscripcions i informació 

L'aforament és limitat. La inscripció, que és gratuïta, es 
pot fer fins al 17 de juny de 2018, a: 

cpleguezuelos@sindic.cat o al 933 040 108

Jornada del Dia Internacional de 
suport a les víctimes de la tortura



 
 

 
 Programa 

 Introducció de la Jornada
Jaume Saura, adjunt general al síndic 

 Taula rodona
 

 Sr. Pedro Domínguez Quinoya, subdirector  
 general de centres i gestió penitenciària

 Dr. Josep Arimany Manso, Col·legi Oficial de  
 Metges de Barcelona

 Dra. Concepció Solé Carbó, directora de l’EAPP  
 de Puig de les Basses 

 Sr. Javier González Pinedo, cap del Servei de  
 Centres Educatius de la Direcció General   
 d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia  
 Juvenil 

 Modera: Olga Casado, membre de l’Equip de  
 l’MCPT

 Cloenda
 Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya

Presentació de l'acte

En contextos de privació de llibertat és freqüent que es 
produeixin situacions d’alteració de la conducta que acabin 
derivant en una immobilització o contenció mecànica. 
Aquestes intervencions, imprescindibles de vegades, però 
sempre estressants per a qui les pateix i també per a qui les 
practica, comporten riscos per a la salut i de vegades poden 
vulnerar drets fonamentals. 

El propòsit de la cinquena jornada organitzada pel Mecanisme 
Català de Prevenció de la Tortura (MCPT) és convocar un panell 
de persones expertes en la teoria i pràctica de la contenció 
mecànica, tant de l’àmbit de la salut com del regimental, per 
posar en comú un seguit de qüestions relatives a la prevenció, 
l’execució i el registre de la immobilització.

Entre les qüestions que es tractaran hi haurà com evitar les 
contencions mecanismes, quins són els procediments més 
adequats per dur-les a terme, quant de temps han de durar, 
quin paper han de tenir els serveis mèdics i d’infermeria, quins 
riscos tenen per a la salut o quins mecanismes de registre i 
garantia hi ha per salvaguardar els drets de les persones. 

La jornada comptarà amb persones que treballen en l’àmbit 
penitenciari i de justícia juvenil, i està adreçada a persones i 
institucions interessades en la defensa dels drets humans de 
les persones privades de llibertat.


