
Dijous 9 de juny de 2022
Hora: 10 - 14 hores

Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig Lluís Companys, 7

Confirmació assistència: estructura@estructuradh.cat

Reptes per als drets  
derivats de la bretxa digital
Presentació de l'acte 
L’any 2017, el Síndic de Greuges i l’Institut de Drets Humans de Catalunya 
van constituir l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC), com a 
institució de promoció i protecció dels drets humans, basada en els Principis 
de París de les Nacions Unides. En aquest marc, i per encàrrec del Govern de 
la Generalitat, es va preparar el primer Pla de drets humans de Catalunya 
(2020-2023). Amb aquesta jornada, donem compte dels treballs que van 
contribuir a l’elaboració del Pla i al procés d'identificació d’uns indicadors 
qualitatius i quantitatius que permetin, per a cada objectiu i mesura del 
Pla, fer-ne el seguiment del compliment. Així mateix, la Jornada se centra 
en un aspecte transversal del Pla i del dret a la bona administració, com és 
l’impacte de la digitalització de l’Administració en el gaudi efectiu dels drets 
humans, en particular per part dels col·lectius més vulnerables.



Programa

10.00 h Inauguració

Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya

 Montserrat Tafalla, presidenta de l'Institut de Drets Humans de Catalunya 
 

10.15 h Primera part. El Pla de drets humans de Catalunya 
 

 Abast i contingut del Pla de drets humans: Jaume Saura (EDHC)

  Avaluació del compliment del Pla: Laia Serra (advocada i coautora de  
 l’informe sobre indicadors de compliment dels drets LGTBI)

10.45 h Debat
 

11.15 h Pausa

11.30 h Segona part. Drets humans en l'era digital: oportunitats i bretxa digital

 Ponència: “La bretxa digital en l’atenció ciutadana de les  administracions  
 públiques”. Rafael Jiménez Asensio (consultor institucional)

 Taula rodona

  TIC i drets dels infants i adolescents: Mónika Jiménez-Morales (UPF)

  Vulnerabilitat i bretxa digital: Elena Costas (KSNET, participació en línia)

  Tecnologies, igualtat i no-discriminació: Karlos Castilla (IDHC)

  La bretxa digital en persones privades de llibertat: Alejandro Forero (OSPDH)
 

13.30 h Debat

14.00 h Cloenda, Rafael Ribó, síndic de greuges


