
En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us informem que heu rebut aquest escrit perquè la vostra adreça està inclosa en 
un fitxer de responsabilitat del Parlament de Catalunya per a ús del Departament de Comunicació. Les dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzat 
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34a ASSEMBLEA REGIONAL EUROPEA DE LA FRANCOFONIA 

 

Saló de Sessions, dilluns 24 i dimecres 25 d’octubre de 2022 
 

 

PROGRAMA  

 

Dilluns 24 d’octubre 

 

09.30 h Conferència de presidents (a porta tancada) 

 

10:00 h  Sessió inaugural (en obert) 

 

Paraules de benvinguda de:  

 

Alba Vergés, vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament de 

Catalunya. 

 

Jean-Charles Luperto, responsable de la secció europea de l’Assemblea 

Parlamentària de la Francofonia.  

 
Bruno Fuchs, secretari general parlamentari de l’Assemblea Parlamentària de la 
Francofonia. 
 
Conferència inaugural: 
 
Duarte Pacheco, president de la Unió Interparlamentària (UIP). 
  

11:30 h Fotografia oficial a l’escala d’honor 

 

12:00 h  Sessions de treball sobre “els parlaments i els drets humans” (a porta tancada) 

  

 Panel 1. La cooperació interparlamentària, una eina per la defensa dels drets 

humans. 

 

Ponents:  

Meritxell Serret, Consellera d’Acció Exterior i de la Unió Europea de la 

Generalitat. 

 

Damien Cottier, president de la Comissió de les qüestions jurídiques i dels drets 

humans de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. 

 

Duarte Pacheco, president de la Unió Interparlamentària (UIP). 

 

Philippe Poirier, titular de recerca en estudis parlamentaris de la Cambra de 

Diputats de Luxemburg. 
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15:00 h Panel 2. La protecció dels drets humans dels parlamentaris 

 

Ponents:  

Josep Casadevall, exjutge i exvicepresident del Tribunal Europeu de Drets 

Humans. 

 

Frédéric Bouhon: professor de la Universitat de Lieja, especialista en dret 

parlamentari i drets humans. 

 

 

 

Dimarts 25 d’octubre 

 

09.30   Represa dels treballs (a porta tancada) 

 

Panel 3. El drets a la llibertat d’expressió i de reunió dels parlamentaris  

   

Ponents:  

Samuel Cogolati, vicepresident del Comitè dels drets humans dels parlamentaris 

de la UIP. 

 

David Bondia, expresident de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, actual 

Síndic de Greuges de Barcelona. 

 

Stéphane Sarrazin, responsable de la secció Amèrica de la Francofonia 

 

Dah Sansan, responsable de la secció Àfrica de la Francofonia 

   

13.30 h Fi dels treballs. 
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