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Presentació 

L’associació ODEM, observadors/es per la democràcia, es va constituir durant l’any 2017 amb 
l’objectiu de promoure els valors democràtics, observar els processos electorals i fer propostes que 
contribueixin a millorar el sistema polític vigent. L’any darrer, ODEM va organitzar una missió d’ob-
servació electoral de les eleccions autonòmiques catalanes celebrades el 21 de desembre en la qual 
hi van participar més de 400 voluntaris. 

Enguany ODEM organitza una sèrie de seminaris oberts al públic per reflexionar sobre els reptes 
que afrontem com a societat pel que fa als nostres drets democràtics. Volem que aquests seminaris 
siguin participatius ja que creiem fermament en el paper que la ciutadania pot aportar en la resolu-
ció dels nostres conflictes socials i polítics.  

En les jornades Democràcia i Drets, experts aprofundiran sobre els drets fonamentals i les seves 
garanties. En concret, els drets a la llibertat d’expressió, d’informació, de manifestació i de protesta. 
Farem una repassada històrica des de la transició fins a l’actualitat. Examinarem casos de vulne-
racions, quines són les vies per reclamar-les i reflexionarem sobre el dret comparat, el dret intern i 
internacional.

JORNADES DEMOCRÀCIA I DRETS 
(dissabtes 20 i 27 d’octubre de 2018)
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JORNADES DEMOCRÀCIA I DRETS 
Dissabte 20 d’octubre de 2018
Lloc: Casa Elizalde (sala teatre)
Carrer de València, 302, 08009 Barcelona

10.15h  Inauguració de la jornada a càrrec de membres d’ODEM. 

  Les taules seran moderades per col·laboradors d’ODEM.

10.30 -12.00h   Taula rodona 1: Drets fonamentals: protecció i garanties. 
 1. Els drets fonamentals en el marc de la Constitució: dret a la llibertat
  d’expressió i informació - Mar Aguilera, professora de dret
  constitucional a la Universitat de Barcelona (UB) i presidenta d’ODEM. 
 2. La lluita dels drets col·lectius i el dret de protesta - Marco Aparicio,
  president de l’Observatori DESC (drets econòmics, socials i culturals) i 
  professor de dret constitucional a la Universitat de Girona (UdG).
 3. La llibertat de càtedra i d’expressió i la depuració del magisteri com
   a forma de control social - Natalia Plaza Benimeli, jutgessa 
  substituta i doctora en dret. 

12.00 -12.30h  Descans.

12.30 - 13.30h  Taula rodona 2: Reflexions des dels tribunals de justícia 
  i els síndics locals.
 1. L’abús de la presó preventiva - Josep Antoni Rodríguez, magistrat, 
  membre de Jutges per la Democràcia (JpD).
 2. Les queixes ciutadanes respecte a la vulneració de drets fonamentals
   i la figura del síndic local com a garantia - Beta Marquès, 
  advocada, síndica de Terrassa.

16.00 - 18.00h  Taula rodona 3: La democràcia i l’estat de dret: 
  repassada històrica als drets fonamentals.
 1. Els drets humans com a fonament de l’estat de dret - August Gil 
  Matamala, advocat.
 2. Tipologies penals en dret comparat - Eva Labarta, advocada 
  penalista.  
 3. La democràcia i els reptes de la democràcia convencional - Josep
  Maria Loperena, advocat i escriptor.
 4. La democràcia directa - Mateu Seguí i Parpal, advocat.

18.00h  Conclusions.
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JORNADES DEMOCRÀCIA I DRETS 
Dissabte 27 d’octubre de 2018
Lloc: Espai 30 Ateneu Sagrerenc (darrere de la nau Ivanow)
Passatge Bofarull, 11, 08027 Barcelona

10.15h  Inauguració de la jornada a càrrec de membres d’ODEM. 

  Les taules seran moderades per col·laboradors ODEM i la periodista  
  Marta Càceres.

10.30 -12.00h  Taula rodona 1: Casos de vulneracions de drets a debat.
 1. La defensa dels drets de manifestació i llibertat d´expressió. 
  - Carlos Hurtado, advocat. 
 2. El cas d’ Arkaitz Terrón, advocat absolt pel Tribunal Suprem 
  acusat per apologia del terrorisme per unes piulades. Anàlisi del 
  judici (es projectaran alguns dels interrogatoris).
 3. Anàlisi del sistema penal - Pilar Rocu Ldjabe, advocada penalista. 
  Fila 0: Democràcia i drets en l’àmbit digital - Simona Levi,
  directora de teatre i activista impulsora de les plataformes Xnet i 
  FCForum.

12.00 -12.30h  Descans.

12.30 -14.00h  Taula rodona 2:  Reflexions sobre la migració
 1. Securitització i drets, la por a la migració. L’estratègia de Seguretat 
  Europea i el retrocés sobre alguns drets - Tica Font Gregory, pacifista      
  del Centre Delàs d’Estudis per la Pau. 
 2. Tribunal Permanent dels Pobles (TPP) en la seva sessió sobre la 
  vulneració dels drets de les persones migrants. Conclusions de 
  l’Audiència de Barcelona - Jezabel Goudinoff, coordinadora 
  de l’Audiència del TTP sobre migració a Barcelona.

16:00 - 18.00h  Taula rodona 3: L’activació de mecanismes per 
  denunciar vulneracions de drets humans.
 1. La jurisprudència del TEDH com a límit a les regressions en matèria
  de drets humans que s’estan produint a l’Estat espanyol - David
  Bondia, professor de dret internacional públic de la UB i president
  de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). 
 2. Accions davant les Nacions Unides a Ginebra sobre vulneracions de 
  drets fonamentals a Catalunya - Jordi Palou-Loverdos, advocat i autor 
  de l´informe “Violacions de drets civils i polítics a Catalunya. 
  Setembre i octubre 2017”. 
 3. La defensa dels drets humans a les Nacions Unides. El Consell de
  Drets Humans i altres òrgans - Maria Josep Parés, advocada
  especialitzada en Drets Humans i Dret Internacional Humanitari.
.
18.00h  Conclusions.
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