Respecte dels drets humans en la
immobilització i la contenció mecànica
en persones privades de llibertat
Jornada del Dia Internacional de Suport
a les Víctimes de la Tortura 2022
Dia: dimecres 15 de juny de 2022
Hora: de 17 a 19 hores
Lloc: Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig Lluís Companys, 7, Barcelona

Confirmació assistència: mcpt@sindic.cat

Presentació de l'acte
L’any 2018, el Mecanisme Català de Prevenció de la
Tortura (MCPT) va organitzar una primera jornada sobre
els aspectes de drets humans vinculats a la contenció
mecànica de les persones privades de llibertat, qüestió
que va ser objecte d’un estudi monogràfic en l’informe
anual d’aquell any.
L’aprovació de la Circular 1/2022 de la Secretaria de
Mesures Penals ha tornat a posar d’actualitat les
circumstàncies i els mètodes en què es poden emprar
aquestes mesures, i ha motivat l’informe del Síndic de
Greuges Les contencions mecàniques al sistema penitenciari
de Catalunya. Anàlisi de la praxi i del marc regulador. Per
aquesta raó, és pertinent tornar a debatre aquests
mecanismes coercitius en el context de la IX Jornada de
l’MCPT del Dia Internacional de Suport a les Víctimes
de la Tortura.

Programa
17.00 Presentació de la Jornada, Rafael Ribó, síndic de
greuges
17.15 Ponències
 “Els informes i recomanacions del Comitè europeu
de prevenció de la tortura al voltant de la contenció
mecànica”, Mark Kelly, membre del Comitè Europeu
de Prevenció de la Tortura (conferència en anglès, amb
traducció simultània)
 “La praxi de la contenció en el període 2019/2020 des del
punt de vista de l’MCPT”, Olga Casado, membre de l’equip
de treball de l’MCPT
 “Presentació de la nova Circular 1/2022”, Brigit
Blàzquez, sotsdirectora general de Programes de
Rehabilitació i Salut, i Pedro Domínguez, sotsdirector
general de Centres i Gestió Penitenciària, Departament de
Justícia
 “Informe del Síndic sobre la contenció mecànica en
l’àmbit penitenciari”, Jaume Saura, adjunt general del
Síndic
18.30 Debat
19.00 Cloenda, Rafael Ribó, síndic de greuges

