COMUNICACIÓ - INCIDÈNCIES COVID-19. ASSISTÈNCIA AL DETINGUT PER VIDEOCONFERÈNCIA
Tramesa: Dilluns, 30 de març de 2020
Benvolguts companys i benvolgudes companyes
La situació de màxim confinament acordat en el dia d’avui ens obliga a extremar les mesures de
responsabilitat en l’assistència al detingut, i us informem que en breu es podrà realitzar per
videoconferència.
Durant el cap de setmana hem estat en contacte amb representants dels MMEE de tota la
província, el Jutge Degà de Lleida Eduard Enrech i aquest matí amb el Secretari de Relacions amb
l’Administració de Justícia, Joan Abad. Gràcies a l’esforç que ha fet el Departament, a hores d’ara
totes les comissàries tret de Mollerussa encara amb problemes tècnics, disposen del sistema
Webex o Cisco-Webex. És un sistema segur, que funciona bé i permet enviar un enllaç al lletrat
perquè pugui participar a la videoconferència des de casa seva, només es requereix connexió a
internet, un micròfon i altaveus.
Estem esperant una guia explicativa breu i entenedora sobre el seu funcionament. De comú
acord amb el Jutge Degà de Lleida ens hem donat un termini de 48h per poder implantar el
servei arreu.
El Col·legi contactarà avui mateix amb la resta de Jutges Degans de tota la nostra demarcació
per impulsar el mateix sistema.
En cap cas, des del Col·legi afavorirem l’ús d’aplicacions privades tipus watts app, zoom o similars
per raons de seguretat, doncs no tenim la certesa de la imprescindible privacitat.
Mentre no s’apliqui el nou sistema, serem rigorosos en l’ús de medis de protecció i amb aquesta
finalitat contactarem amb els lletrats per saber-ne les possibles incidències que, fins al moment,
han estat mínimes i hem anat solucionant en la mesura de les nostres possibilitats. Al final de
setmana, és previsible que arribin mascaretes tot i que llavors potser ja no caldran. Si ja no les
necessitem, en farem donació als serveis mèdics.
Mentre seguim a la vostra disposició al canal covid19@advocacialleida.org.
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