
 

UNA REPRESENTACIÓ DEL FÒRUMSD ASSISTEIX Al IV CONGRÉS DE 

SUPORT A LES DEFENSORIES DEL POBLE IBEROAMERICÀ  

 Maria Assumpció Vilà, síndica de Barcelona i vicepresidenta del Fòrum de 

Síndics i Síndiques Defensors i Defensores de Catalunya, ha estat present en 

la trobada celebrada a Alcalà d’Henares.  

Barcelona, 13 de juny de 2018 – Els dies 7 i 8 de juny la Universidad de Alcalá de 

Henares (UAH) va acollir el IV Congreso PRADPI (Programa Regional de Apoyo a las 

Defensorías del Pueblo de Iberoamérica). Una representació del Fòrum de Síndics i 

Síndiques Defensors i Defensores de Catalunya, encapçalada pel president Lluis M. 

Camps i la vicepresidenta M. Assumpció Vilà, va assistir a la trobada.  

 

El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI), 

de la UAH, treballa des de 2001 per a l'enfortiment de la figura de l’ombudsman i 

especialment de les seves tasques de protecció i promoció dels drets humans. Amb 

aquest objectiu, posa els seus recursos a la disposició de les defensories i desenvolupa 

diverses activitats a les àrees de capacitació, recerca, promoció i assistència tècnica. La 

Federació Iberoamericana de Ombudsman (FIO) i les Institucions que la integren 



sempre han col·laborat activament en l'exigència del compliment dels tractats, 

resolucions i recomanacions de les Nacions Unides. 

L’expedició del FòrumSD ha estat formada per: Lluís Martínez, president i síndic de 

Mollet; M. Assumpció Vilà, vicepresidenta i síndica de Barcelona; Isabel Marquès, 

secretària i síndica de Terrassa; Eva Abellán, síndica de Sabadell; Leire Zugazua, síndica 

de Vitòria; Rodrigo González, defensor del ciutadà de Segòvia; Josep Giné, síndic de 

Lleida; Pilar Silveiro i Gemma Castells, personal tècnic de l’oficina de Lleida; Joan 

Antoni Martínez, administrador del FòrumSD i adjunt al defensor de Santa Coloma de 

Gramenet, i Montserrat Costa, tècnica del FòrumSD i membre de l’oficina de la síndica 

de Sabadell. 

Entre altres temes, durant el PRADPI va tractar-se el rol de l’ombudsman envers els 

següents temes: pobresa, salut, educació, igualtat de gènere, treball, aigua i medi 

ambient, conflictes socials, habitatge, etc. El president del FòrumSD i Síndic Personer 

de Mollet, Lluis M. Camps, va participar a la taula rodona ‘Experiencias y desafíos de 

las Defensorías del Pueblo en Europa de cara a la Agenda 2030’.  

 

 


