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1.- Persones destinatàries 

La borsa de viatge i estada de formació està dirigida a persones defensores amb 

experiència en l’àmbit de la promoció i defensa dels drets humans davant de la 

reducció i limitació de l’espai de la societat civil (“Shrinkingspace for civil society”), 

procedents de les següents àrees geogràfiques: continent Americà, Europa de l’Est, 

Magreb i Orient Mitjà.  

 

S’haurà de: 

 acreditar experiència en l'àmbit de la promoció i defensa dels drets humans 

davant de l’actual context de regressió de drets civils i polítics i la 

criminalització de la protesta pacifica. 

 justificar l’efecte multiplicador dels coneixements adquirits durant el curs 

en els seus àmbits d’actuació;  

 contar amb un domini de castellà mig-alt, suficient per al acreditar el 

seguiment del curs.  

 

2.- Objecte  

Les borses tenen per objecte sufragar les despeses dels viatges i l’estància a 

Barcelona durant les tres setmanes de duració del 37è Curs de Drets Humans (del 

18 de març al 04 d’abril de 2019) i inclou la matricula gratuïta del curs.  

 

La dotació econòmica de la borsa oscil·len entre 800 i 1.500 euros, depenent de la 

procedència de les persones beneficiaries, segon s’estipula en la següent taula:  

 

Procedència  Dotació econòmica 

Continent Americà 1.500 € 

Europa de l’Est 800 € 

Magreb 900 € 

Orient Mitjà 1.300 € 
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Si la dotació de la borsa no és suficient per sufragar les despeses de viatge, 

allotjament i manutenció, les persones beneficiàries es comprometen a assumir les 

despeses que excedeixin aquesta dotació.  

 

3.- Incompatibilitat  

Les persones beneficiàries de la borsa no podran optar a les pràctiques o a la resta 

d’ajudes formatives que ofereix l'IDHC en el marc del curs.  

 

Queden exemptes d’aquesta borsa totes les persones que no procedeixin de 

les àrees geogràfiques determinades, que no parlin castellà i que no 

acreditin experiència en defensa dels drets humans.  

 

4.- Sol·licituds   

4.1. Lloc, forma de presentació i documentació requerida  

Per sol·licitar la borsa s’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud electrònic, 

disponible a la pàgina web de l'IDHC (www.idhc.org) en el que es recull tota la 

informació obligatòria i necessària per realitzar la sol·licitud.  

a. Informació personal 

b. Informació laboral, si s’escau 

c. Experiència en drets humans davant de la limitació de l’espai de la societat 

civil 

d. Informació acadèmica, si s’escau 

e. Documentació  

1. Carta de motivació per a la realització del Curs de Drets Humans, on 

caldrà especificar els mèrits, experiència en l’àmbit dels drets 

humans davant de la reducció de l’espai de la societat civil, així com 

la capacitat per difondre i utilitzar els coneixements adquirits durant 

el curs. 

2. Una o dos cartes de recomanació. 

3. Currículum Vitae. Les persones que no tinguin el castellà com a 

llengua materna han d’indicar clarament en el cv el seu nivell de 

coneixement de l’idioma.  

http://www.idhc.org/
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No serà tinguda en compte qualsevol altra documentació o informació que no es 

trobi inclosa al formulari y no s'atendran correus electrònics ni altres 

comunicacions referides a les sol·licituds. 

 

4.2 Termini 

El termini de presentació finalitzarà el divendres 28 de desembre de 2018 a les 

23:59h (GTM). No es tindran en compte les sol·licituds rebudes fora d’aquest 

termini.   

 

5.- Resolució  

5.1. Comissió d’adjudicació  

La selecció de les persones beneficiàries la portarà a terme una comissió 

d'adjudicació formada per: 

 Una persona representant de la junta de l'Institut de Drets Humans de 

Catalunya-IDHC 

 Una persona representant de la plataforma Defensar a qui Defensa (DqD) 

 Una persona representant de l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament (ACCD)  

 La comissió d’adjudicació podrà comunicar-se amb les persones candidates 

per valorar la seva idoneïtat.  

 

5.2. Criteris de valoració  

Per a seleccionar a les persones beneficiaries es valorarà:  

- La trajectòria acadèmica i professional de les persones candidates  

- El domini de castellà  

- La motivació per sol·licitar la borsa  

- Capacitat per multiplicar i difondre els coneixements adquirits  

 

https://defenderaquiendefiende.org/
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/inici
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/inici
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La resolució de la convocatòria es comunicarà al llarg del mes de gener de 2019, 

a través de la pàgina web del IDHC (www.idhc.org) i per correu electrònic a totes 

les persones sol·licitants.  

 

No s’atendrà comunicacions referides a la resolució de aquesta convocatòria.  

  

 

http://www.idhc.org/

