Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

S’inaugura el primer Congrés Internacional de
Defensors locals a Girona amb la participació del Síndic
de Mollet
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha inaugurat aquest matí
un congrés que, per primera vegada, reuneix els ombudsman o defensors
locals de tot el món. L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, i el Síndic Personer
de la ciutat, Lluís Martínez Camps, han assistit a l’acte al Palau de
Congressos de Girona, que ha aplegat unes 200 persones i que divendres
comptarà amb la intervenció del Premi Nobel de la Pau 2015, el tunisià
Ahmed Galai.
El primer Congrés Internacional de Defensors locals “Drets humans: pensem
globalment, defensem localment” l’han inaugurat també l’alcaldessa de Girona,
Marta Madrenas, el president del FòrumSD, Ramon Llorente, el Síndic de
Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i el president de la Diputació de Girona, Pere
Vila.
El Síndic Personer de Mollet, Lluís Martínez Camps, que és al comitè
organitzador, ha explicat que els objectius del simposi són tres: posar en comú
les respectives experiències sobre la defensa dels drets de la ciutadania,
promoure la institució de l’ombudsman, i aconseguir més col·laboració entre les
defensories locals, especialment a l’àmbit europeu i llatinoamericà.
Declaració de Girona
El congrés finalitzarà divendres amb l’aprovació de l’anomenada Declaració de
Girona, que reivindica el paper dels síndics locals en la protecció dels Drets
Humans en un moment en què la crisi i els canvis socials i polítics n’han provocat
una gran retallada.
Durant els tres dies de simposi hi intervindran, entre d’altres, el magistrat del
Tribunal Suprem, José Manuel Bandrés, l’alcaldessa de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlon, l’exDefensor del Pueblo, Álvaro Gil Robles, la Síndica
de Barcelona, Assumpció Vilà, el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de
la Generalitat, Oriol Amorós, i el membre de la Lliga tunisiana dels drets humans
integrada en el Quartet de Diàleg per la Pau, Ahmed Galai, Premi Nobel de la
Pau 2015.

Oficina antirumors a Mollet
El Síndic Personer, Lluís Martínez Camps i l’alcalde de Mollet, Josep Monràs han
acordat que l’oficina que encapçala el Síndic Personer també treballi com a
oficina antirumors. La proposta que va sorgir del Síndic Personer té com a
objectiu evitar els rumors, ja que malmeten la convivència ciutadana i la cohesió
social.
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