Gent gran o amb malaltia greu en
situació de privació de llibertat:
qüestions pendents
Jornada del Dia Internacional de
suport a les víctimes de la tortura
Dia: dilluns 1 de juliol de 2019
Hora: de 17.30 a 19.30 hores
Lloc: Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig Lluís Companys, 7, Barcelona

Inscripcions i informació
L'aforament és limitat. La inscripció, que és gratuïta, es
pot fer fins al 28 de juny de 2019, a:

inscripcions@sindic.cat o al 933 040 108
(c) Gundula Vogel/Pixabay

Presentació de l'acte
Les visites de l’Equip del Mecanisme Català de
Prevenció de la Tortura a centres penitenciaris presten
una atenció especial a col·lectius vulnerabilitzats per
la seva situació de privació de llibertat. Entre els més
invisibles hi ha el de la gent gran i en situació de gran
dependència, que es troba amb més dificultats per
adaptar-se a l’entorn penitenciari; el de persones amb
problemes de salut orgànics i mentals, i, en alguns
casos, el de persones en situacions de malaltia crònica
o terminal.
Examinem la resposta de les administracions públiques,
que hauria d’implicar no només la perspectiva
penitenciària, sinó també de salut i benestar social, i
també l’aplicació dels preceptes del Codi penal i el
Reglament penitenciari, que preveuen l’excarceració
per a persones malaltes en situació terminal.

Programa
17.30 Presentació de la Jornada
Jaume Saura, adjunt general al Síndic de Greuges
17.45 Ponències
Prof. David Bondia
 Drets de les persones privades de llibertat en 		
situació de malaltia greu en la jurisprudència del
TEDH
Sra. Susanna Solé Sabaté
 Les persones grans en el sistema penitenciari
català
Dr. Joan Garcia
 El dret a la salut de les persones grans 		
privades de llibertat
Sra. Viqui Molins
 Suport i assistència a persones grans i amb 		
malalties greus en centres penitenciaris
19.30 Cloenda
Rafael Ribó, síndic de greuges (e.f)

