Xarxa de l'Ombudsman
de Catalunya

Presentació
La pandèmia de la COVID-19 ha suposat un sotrac
sense precedents per a la nostra societat i les de tot

La fragilitat
del sistema de
drets: el paper
de l'ombudsman
en el marc de la
pandèmia de la
COVID-19

el planeta.
Més enllà de l’indubtable impacte sobre la salut de
les persones, la pandèmia ha posat en evidència
l’especial

vulnerabilitat

dels

col·lectius

menys

afavorits i les mancances del nostre sistema de drets.
En aquesta jornada, les institucions d’ombudsman
de Catalunya, a escala nacional, local o sectorial,
fem una reflexió sobre el nostre paper en aquesta
crisi i en la contribució a la solució dels reptes que es
plantegen en matèria de drets.

Dia: 13 de maig de 2021
Hora: 12 hores
Jornada telemàtica
Emissió per internet

Xarxa de l'Ombudsman de Catalunya

La fragilitat del sistema de drets: el paper de
l'ombudsman en el marc de la pandèmia de la COVID-19
Programa provisional
12.00 h Benvinguda
12.15 h Ponència marc
“El dret a la salut en el context de la crisi de la
COVID-19: perspectives per a Catalunya”, Josep Maria
Argimon, secretari de Salut Pública de Catalunya
12.45 h Taula rodona. El paper dels defensors en la crisi
de la COVID-19
“Desatencions ciutadanes durant la pandèmia”,
Isabel Marqués, síndica municipal de Terrassa

Inscripcions
Emissió en línia en directe.
És imprescindible la inscripció per poder participar-

“L’impacte de la COVID-19 en l’àmbit universitari”,
Lluís Caballol, síndic de la Universitat de Barcelona

hi. La podeu formalitzar enviant un correu a

“Aigua i drets en el context de la pandèmia”,
Montserrat Solé, customer counsel d’Agbar

nom, la institució o l’empresa a la qual representeu

“Les llibertats públiques i l’estat d’alarma”, Jaume
Saura, adjunt general al Síndic de Greuges de
Catalunya

connexió).

13.45 h Debat

gabinet@sindic.cat, amb la indicació del vostre
i el vostre correu electrònic (s’emprarà per a la

La sessió serà gravada i es podrà visionar en diferit
des del web del Síndic (www.sindic.cat).

