
GIRONA ACOLLIRÀ AL NOVEMBRE EL PRIMER 

CONGRÉS INTERNACIONAL DE DEFENSORS LOCALS, 

AMB LA SÍNDICA DE BARCELONA 
 

La cita, que busca consolidar el paper dels municipis en la protecció dels drets 

humans,  tindrà lloc en el Palau de Congressos de la ciutat els dies 23, 24 i 25 

 

La síndica de Barcelona participarà en una taula en la qual es debatran models i 

experiències en l’aplicació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a 

la Ciutat 

 

El Premi Nobel de la Pau de l’any 2015 i membre de la Lliga Tunisiana dels Drets 

Humans, Ahmed Galai, pronunciarà la conferència de cloenda 

 

Girona acollirà del 23 al 25 de novembre el primer Congrés Internacional de Defensors 

Locals. La cita, que tindrà lloc al Palau de Congressos, reunirà ombudsman de tot el món. 

L’objectiu de la trobada és consolidar el compromís dels municipis en la defensa i 

promoció dels drets humans, tal i com estableix la Carta Europea de Salvaguarda dels 

Drets Humans a la Ciutat. La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, hi participarà 

en una taula. 

 

Sota el lema Pensem globalment, defensem localment”, el congrés, organitzat pel 

FòrumSD de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, pretén 

aprovar la Declaració de Girona, una reivindicació del paper dels síndics i síndiques locals 

en la protecció dels drets humans en un moment de forta retallada com a conseqüència 

de la crisi econòmica i algunes decisions polítiques. 

 

Si no es produeixen canvis d’última hora, està previst que participin en la inauguració del 

congrés el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; l’alcaldessa de Girona, Marta 

Madrenas; el síndic de Catalunya;, Rafael Ribó; el president del FòrumSD, Ramon 

Llorente, i el president de la Diputació de Girona, Pere Vila. La conferència inaugural 

correrà a càrrec del síndic de Catalunya. 

 

Al llarg de tres dies es duran a termes sis sessions en les quals es tractaran quines han 

de ser les línies vermelles dels drets humans, quina interpretació cal fer avui en dia de la 

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i el paper que han de jugar 



les ciutats com a refugi dels milers de persones que fugen de conflictes bèl·lics en països 

com Síria. 

 

La síndica de Barcelona participarà en una taula en la qual es debatran models i 

experiències en l’aplicació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 

Ciutat. En la mateixa sessió hi participaran el síndic de Cornellà, Joan Barrera; el 

médiateur de París, Éric Ferrand, i el personero de Cali, Héctor Hugo Montoya Cano. 

 

El Premi Nobel de la Pau de l’any 2015 i membre de la Lliga Tunisiana dels Drets Humans 

(integrada en el Quartet de Diàleg per la Pau), Ahmed Galai, pronunciarà la conferència 

de cloenda el dia 25 de novembre. 

 

A la cloenda hi participaran la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell; 

l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el president del Fòrum SD, Ramon Llorente; el 

president de la Diputació de Girona, Pere Vila, i la Defensora del Pueblo adjunta, 

Concepció Ferrer. 

    

  

  

  

 

 

 

   

 


