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  Agraïments 
 

Agraïments  
 

 

En primer lloc volem agrair la tasca de l’equip tècnic que possibilita el treball diari de l’IDHC. Aquest equip de 
gestió està format per la directora gerent, Aïda Guillén, i les tècniques de programes Rosa Oliveres i Agueda 
Mera. A més a més, volem agrair a les becàries que han treballat a l’IDHC durant l’any 2006, Estel·la Pareja 
i Anaïs Franquesa, i als nostres col·laboradors, Luciana Coconi, Maria Campuzano, Jason Cresswel i Javier 
Guillén, per la seva ajuda per a què el treball de l’IDHC segueixi endavant. 
 
La tasca del president, Jaume Saura i Estapà, i la del director, David Bondia, ha estat un pilar per al bon 
desenvolupament de la nostra línia de treball, amb el suport de tota la Junta Directiva: els seus presidents 
d’honor, José Manuel Bandrés i Victòria Abellán; els vice-presidents Josep Maria Solsona i Miquel Angel 
Gimeno; i els consellers Tània Jiménez Linares, Guillem Cano Palomares, Helena Torroja Mateu, Antonio 
Romero Barcos, Xavier Fernández Pons, Xavier Armengol González-Rothvos, i Jordi Bonet Pérez. A més a 
més, volem agrair especialment a Ferran Sales la seva tasca davant el projecte “Periodistes en conflictes 
armats”. Sense oblidar als experts científics, formadors i col·laboradors externs que han fet possible la nostra 
tasca formativa de qualitat. 
 
A nivell extern hem comptat amb l’inestimable col·laboració, entre altres, d’ANCO en l’assessorament i suport 
informàtic, i de Quality Impres en l’edició dels nostres treballs i documents de difusió: amb ells la nostra 
projecció exterior ha estat més fàcil. I també volem incloure a l’equip del Col·lectiu Ronda com a gestoria, a 
MAGIA MAGIA – The Magic Company i a l’equip de contacontes que fan possible el programa de Drets 
Humans al Carrer, Numancia Rojas, Laia Serra Valls, Xavi Demelo Monforte, Perot, Oscar Xavier Galindo, 
Maria Soledad Edith Galatro, Johanna Gottlieb i Montserrat Colell Mimo.  
 
A nivell d’entitats i institucions privades de la ciutat, remarquem la relació amb l’Associació per a les Nacions 
Unides a Espanya, la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, la Lliga dels Drets dels Pobles, la Xarxa 
18 de Desembre-Catalunya, Justícia i Pau, el Gabinet de Drets Humans de la Creu Roja, Jutges per la 
Democràcia, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Associació d’ex-alumnes de Casp. I la que hem 
mantingut amb altres entitats amb les que hem col·laborat, com l’Asociación Española para el Desarrollo y la 
Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) i la Federación de Asociaciones 
para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. 
  
És necessari remarcar que el nostre treball seria irrealitzable sense l’ajuda, recolzament, confiança i 
col·laboració de tècnics i polítics de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de 
Catalunya, el Consell d’Europa, les Nacions Unides, l’Oficina de Drets Humans del Ministeri d’Afers Exteriors i 
de Cooperació, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, l’Escola de Policia de 
Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Síndic de Greuges i el Parlament de Catalunya. 
 
A totes i tots, moltes gràcies. 
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  1. ANTECEDENTS DE L’INSTITUT DE DRETS   
    HUMANS DE CATALUNYA 

 

1. ANTECEDENTS DE L’INSTITUT DE DRETS 

HUMANS DE CATALUNYA 

L’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) va néixer fa més de vint anys a 

Barcelona (juny 1983), al voltant d’un grup de persones amb un clar sentit reivindicatiu i 

de lluita pel progrés de les llibertats i de la democràcia en el món, de crida a la conjunció 

d’esforços individuals i col·lectius d’institucions públiques i privades, i a favor de 

l’expansió dels drets polítics, econòmics, socials i culturals per a totes les persones.  

El progrés en un món globalitzat constitueix una realitat inseparable del progrés de la 

pau i la democràcia. Per aquesta raó, es fa necessària l’oposició a les constants violacions 

dels drets humans -que ens afecten i/o poden afectar a tot el món- des de la força 

jurídica i l’acció militant.   

Els objectius fundacionals de l’entitat són l’estudi, la investigació, la divulgació i la 

promoció dels drets humans des d’una perspectiva interdisciplinària, buscant sempre vies 

de coordinació i plataformes amb altres grups i persones que treballen pels mateixos 

objectius.  

Per fer possibles els nostres objectius i projectes, l’IDHC està obert a totes les opinions 

i formes de participació compromeses amb la defensa dels drets fonamentals. Col·labora 

i rep col·laboracions d’entitats i d’organitzacions, ja siguin públiques o privades, tant amb 

el disseny, realització i execució com amb el finançament de les activitats.   

En qualitat d’associació, comptem amb un bon nombre de socis i sòcies que, amb 

diferents graus d’implicació i amb la seva aportació econòmica, a través de la Junta 

Directiva i d’altres òrgans participatius, fan que l’IDHC sigui una entitat plural, 

independent i democràtica i que, reforçant els objectius d’ara fa vint anys i adaptant-los 

als nous reptes, ens permeten treballar amb l’esperança de fer possible un futur on 

tothom tingui reconeguts els seus drets i els pugui gaudir. 
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L’IDHC va ser inscrit en el Registre d’Associacions i Fundacions de la Direcció General 

d’Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya, resolució del 22 de juliol de 

1983, núm. 6296 de la Secció 1a. de Barcelona, i podrà ser soci qualsevol persona major 

d’edat que adquireixi els drets i deures previstos en els estatuts.  
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  2. PRESENTACIÓ, OBJECTIUS I LÍNIES DE    
     TREBALL 

 

2. PRESENTACIÓ, OBJECTIUS I LÍNIES DE  

TREBALL 

L’IDHC desenvolupa tres línies de treball paral·leles i interdependents: la sensibilització i 

la promoció dels drets humans, l’assessorament, i la formació en matèria de drets 

humans. En cadascuna d’aquestes línies es dóna especial atenció a la relació amb altres 

institucions, a la participació en xarxa i a les activitats d’estudi i investigació.   

En el camp de la sensibilització i la promoció es desenvolupen activitats de diferent 

naturalesa i en camps temàtics també diversos (mediació de conflictes, drets a la ciutat, 

drets emergents...), amb un objectiu comú: difondre la cultura dels drets humans en la 

nostra societat per fer efectiu el respecte, gaudi i garantia dels drets fonamentals. 

Respecte a les seves activitat d’assessorament, l’IDHC desenvolupa funcions de 

consultora, de suport tècnic i científic a institucions públiques en el desenvolupament i 

implantació de la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans a la Ciutat. A més a 

més, dóna recolzament a projectes específics i vinculats a l’ampliació de la cultura dels 

drets humans a la societat civil. 

En quan als aspectes formatius en drets humans, destaquen els cursos, seminaris 

especialitzats, cursets per a col·lectius específics, estudis i treballs d’investigació, 

projectes d’anàlisi i avaluació i conferències tant en l’àmbit local com internacional.  

Entre les activitats formatives tenen especial interès les referents a l’intercanvi tant de 

persones en procés de formació com de professionals, facilitant beques i estances de 

formació i/o pràctiques professionals en la nostra entitat i en altres institucions, com el 

Consell d’Europa o les Nacions Unides.   

Per últim, una de les claus que no podem oblidar quan treballem en el desenvolupament 

dels drets fonamentals és que es tracta d’un tema que ens afecta a tots i pel que és 

fonamental el treball en xarxa.  
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Des de l’òptica i importància que se li atorga al treball en xarxa, l’IDHC forma part de la 

Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals pels Drets Humans, de la 

Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 

d’àmbit estatal, i de la xarxa internacional d’Instituts de Drets Humans de la UNESCO i 

la xarxa d’Instituts de drets humans del Consell d’Europa. 

L’IDHC es troba en un moment de consolidació com a institució, sent això el resultat 

d’anys de treball seriós i rigorós i de la confiança que li han donat les institucions i 

persones col·laboradores. La memòria 2006 recull els projectes i activitats 

desenvolupades durant aquest període de consolidació.  

Els nostres objectius de treball pel 2006 han estat: 

• donar recolzament teòric i pràctic a professionals que desenvolupen el seu 
treball dins de l’àmbit dels drets humans a partir de la formació en aspectes 
jurídics, socials, econòmics, culturals i de context; 

 
• promoure l’intercanvi d’experiències a nivell teòric i pràctic entre professionals 

dels drets humans;  
 

• reforçar els vincles i canals de comunicació entre professionals i institucions que 
treballen en l’àmbit dels drets humans a Europa, Amèrica Llatina i el mon àrab; 

 
• dissenyar sistemes de formació per a les institucions de defensa i promoció dels 

drets humans, especialment en el sector públic; 
 

• sensibilitzar a professionals i a entitats d’altres àmbits (social, comunicació, 
salut...) per a que incorporin a les seves agendes i activitats la promoció i defensa 
dels drets humans com un tema transversal;  

 
• augmentar la visualització i presència de l’IDHC en la vida mediàtica i pública de 

la nostra societat; i 
 

• augmentar i reforçar les relacions institucionals. 
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  3. SENSIBILITZACIÓ I PROMOCIÓ DELS     
      DRETS HUMANS 

3. SENSIBILITZACIÓ I PROMOCIÓ DELS  

DRETS HUMANS 

Ens resulta preocupant que la nostra societat s’estigui acostumant massa sovint a les 

violacions dels drets humans, tant en casa nostra com en altres latituds. I considerem 

que la “normalitat” amb la que percebem tot tipus de horrors, com si la pau i la justícia 

no fossin possibles, fan necessàries accions encaminades a aconseguir que tota la societat 

conegui, reconegui, respecte i faci respectar els seus drets fonamentals i els de la resta 

de persones. 

Amb aquesta convicció, l’IDHC va continuar amb las seves habituals actuacions de 

promoció i ha començat durant 2006 nous projectes i iniciatives per difondre a la 

societat civil i a les autoritats la cultura de la pau i del respecte als drets fonamentals. 

 

3.1. Premi Solidaritat 

El Premi Solidaritat, atorgat per l’IDHC, està destinat a guardonar persones o 

institucions que hagin destacat per la seva lluita en la defensa dels drets humans en 

l’àmbit de Catalunya.  

El/la premiat/da és escollit/da entre aquelles propostes que cada any presenten diferents 

institucions i particulars. Aquest/a és guardonat/da amb una obra d’un artista, cedida de 

forma desinteressada, i amb una placa commemorativa.  

En l’edició del Premi Solidaritat 1998 i en ocasió del quinquagèsim aniversari de la 

Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides, la Junta Directiva de 

l’Institut va crear la Menció Especial Mitjans de Comunicació en reconeixement a aquells 

mitjans que en l’exercici de la seva tasca de divulgació i informativa aborden d’una 

manera clara i decidida la defensa dels més desvalguts i la protecció dels drets humans, ja 

sigui en l’àmbit del nostre país o de qualsevol part del món.  
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3.1.1. XIX Premi Solidaritat 2005 i la menció especial Mitjans de 

Comunicació 

Del 17 d’octubre al 2 de desembre de 2005 es va mantenir oberta la convocatòria per a 

presentar les propostes al XIX “Premi Solidaritat”, corresponent a l’edició 2005. Al llarg 

d’aquests mesos es van rebre a la seu de l’IDHC les propostes de candidats presentades 

per entitats i particulars. 

El jurat d’aquesta edició va estar integrat per Tomás Delclós, periodista; Miguel Angel 

Gimeno, vice-president de l’IDHC i magistrat; Arcadi Oliveres, president de Justícia i 

Pau; Agustí Soler, president de la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans; Maruja 

Torres, escriptora; Francesc Triola, periodista; Pilar Vallugera, Regidora de Dona i Drets 

Civils de l’Ajuntament de Barcelona; David Bondia, director de l’IDHC; i Jaume Saura, 

president de l’IDHC.  

Els membres del jurat es van reunir el 10 de gener de 2006 a la seu de l’IDHC i van 

resoldre per unanimitat guardonar ex aequo la Fundació Marianao i Pallassos sense 

Fronteres. 

La Fundació Marianao fou guardonada pel conjunt de projectes socioeducatius que 

donen resposta a les necessitats més urgents de la gent del territori on desenvolupa la 

seva actuació, Sant Boi de Llobregat. El ventall d’actuacions comprèn la formació bàsica, 

la inserció sociolaboral, el suport a les famílies, la dinamització cultural i el servei jurídic 

comunitari. 

Pallassos sense Fronteres fou guardonada per les seves actuacions de caràcter 

humanitari, realitzades mitjançant les arts escèniques vinculades amb el circ. Els objectius 

d’aquesta associació consisteixen, per una banda, en millorar la situació psicològica de la 

població als camps de refugiats i en zones de conflicte i d’exclusió i, per l’altra, en 

sensibilitzar a la societat i promoure actituds solidàries. 

Com cada any, cadascú dels premiats va rebre una obra artística, cedida 

desinteressadament pel seu autor. A l’edició 2005, el guardó va consistir en dos quadres 



 10

creats per en Ferran Palao i en Jason Cresswell, pintors novells del grup Nodo 

Visual Art Project.   

Dins el marc del “XIX Premi Solidaritat”, l’IDHC va atorgar la Menció Especial “Mitjans 

de Comunicació” al programa Superant obstacles, emès per Catalunya Ràdio i dirigit 

per la Montserrat Pou. Es tracta d’un programa on s’exposen notícies relacionades amb 

el món de les persones amb discapacitats i que aporta visions crítiques sobre aspectes 

quotidians, des de l’òptica d’una persona amb problemes de mobilitat. Amb aquest 

guardó l’IDHC va voler reconèixer la tasca del programa, que contribueix a sensibilitzar 

a la societat vers les persones amb discapacitats i a trencar les barreres que els 

compliquen el dia a dia. 

Acte de lliurement del “XIX Premi Solidaritat” i de la menció especial “Mitjans de comunicació” 

El 7 de febrer es va celebrar al Parlament de Catalunya l’acte de lliurement del XIX 

“Premi Solidaritat” i de la menció especial “Mitjans de Comunicació”. L’acte va estar 

presidit pel president del Parlament, el senyor Ernest Benach, i van comptar amb la 

participació del president i del director de l’IDHC, els senyors Jaume Saura i David 

Bondia. 

Aquest darrer fou l’encarregat de glossar els premis i el president del Parlament de 

lliurar les plaques commemoratives a en Xavier Pedrós, president de la Fundació 

Marianao, a en Jaume Mateu (Tortell Poltrona), fundador de Pallassos sense Fronteres, i 

a la Montserrat Pous, directora i presentadora del programa Superant Obstacles.  

L’assistència a l’acte fou nombrosa, per el què fou necessari habilitar una sala annexa per 

a què els assistents poguessin seguir la cerimònia per vídeo.  

Per acabar, i desprès de l’acte oficial, el Parlament va oferir a tots els assistents un 

refrigeri.  
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3.1.2. XX Premi Solidaritat 2006  

Del 12 de setembre al 30 de novembre de 2006 es va mantenir obert la convocatòria 

per presentar les propostes al XX Premi Solidaritat, corresponent a l’edició 2006. 

Durant aquestes mesos es van rebre a la seu de l’IDHC les propostes de candidats 

presentades per entitats i particulars.  

El jurat d’aquesta edició va estar integrat per Xavier Badia, coordinador general del 

Programa per a l'Institut Internacional per la Pau; Miguel Angel Gimeno, vice-president 

de l'IDHC i magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; Àlex Masllorens, 

director en funcions de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; Arcadi 

Oliveres, president de Justícia i Pau; Roger Revilla, president de la Federació Catalana 

d'ONGs pels Drets Humans; Ferran Sales, periodista; Josep Maria Solsona, vice-

president de l'IDHC; Francesc Triola, director de COMRàdio; David Bondia, director de 

l’IDHC; i Jaume Saura, president de l’IDHC. 

Els membres del jurat, reunits el 19 de desembre de 2006 a la seu de l’IDHC, van decidir 

per unanimitat atorgar el XX Premi Solidaritat a l’Associació de Persones 

Participants ÀGORA de l’Escola de Persones Adultes de la Verneda Sant 

Martí. 

L’Associació ÀGORA ha estat guardonada per la seva trajectòria de quasi trenta anys 

dedicada a la educació de persones adultes, basada en la participació, la democràcia i el 

respecte als drets humans. Aquesta entitat inclou en el seu programa educatiu els drets 

humans com a marc de referència per una convivència pacífica i constructiva. 

Així mateix, s’ha decidit atorgar la menció especial Mitjans de Comunicació a Ràdio 4, 

primera emissora pública en emetre en català, per la seva tasca de més de trenta anys, 

garantint el dret a la informació des del servei públic, i fomentant la presència de la 

llengua i cultura catalanes als mitjans de comunicació. Amb aquesta distinció es vol 

reconèixer la seva trajectòria i donar suport a la seva continuïtat. 
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La informació sobre l’acte de lliurament del XX Premi Solidaritat i de la menció Especial 

Mitjans de Comunicació, que va tenir lloc el 13 de febrer de 2007 al Parlament de 

Catalunya, es facilitarà a la Memòria d’activitats de l’IDHC de 2007. 

 

3.2. Drets Humans al Carrer 

El programa Drets Humans al Carrer es va iniciar l’any 2003, amb l’objectiu d’apropar 

els drets humans a la ciutadania. 

En anteriors edicions, Drets Humans al Carrer s’estructurava a través d’actuacions de 

pallassos, teatre i sessions de contacontes. Al 2006 s’ha redefinit el programa i s’ha 

adaptat al context socio-cultural actual, sense modificar el seus principis inspiradors. 

Les activitats es van implementar únicament a través de sessions de contacontes, 

dissenyades amb una nova metodologia i centrades exclusivament en la Declaració 

Universal dels Drets Humans.  

S’utilitzen els contes i les narracions com una eina d’educació al servei del 

entreteniment. Això permet aprofitar el potencial dels mitjans d’expressió i comunicació 

per facilitar l’accés de la ciutadania als drets humans i un major coneixement de 

l’articulat de la Declaració Universal dels Drets Humans. La participació del públic i la 

interacció amb el contactontes es continua durant tota la sessió.  

A l’inici, una mà innocent del públic escull una papereta d’un calaix en el que estan 

reproduïts cadascun dels articles de la Declaració Universal. Després de la seva lectura, 

el narrador relata el conte que il·lustra l’article escollit. El contingut de la narració 

exemplifica una vulneració o fa incidència sobre la importància d’aquest dret en 

contextos diferents.  

Les sessions tenen una durada de 50 minuts i estan dissenyats conjuntament per tècnics 

de l’IDHC i els narradors que escenifiquen els contes, acuradament escollits.  
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Drets Humans al Carrer vol arribar a tota la ciutadania, per això s’han dissenyat dos 

tipus de sessions: una, per adults i joves, i altra dirigida al públic infantil. 

Durant 2006 es van realitzar les següents sessions: 

• Sessió pilot infantil, 28 de juny a l’IDHC 

• Sessió pilot juvenil i adult, 29 de juny a l’IDHC 

• Marató Drets Humans al Carrer, setembre, festes de la Mercè (Ajuntament de 

Barcelona) 

• Sessió juvenil i adult, 18 d’octubre a Arcàdia cafè cultural, Mataró 

• Sessió infantil, 4 de novembre al Centre cultural de Cardedeu (Ajuntament de 

Cardedeu) 

• Sessió juvenil i adult, 1 de desembre a l’Ateneu de Rubí (Coordinadora d’entitats) 

• Sessió infantil, 3 de desembre al Parc de la Torre Lluch (Ajuntament de Gavà) 

• Sessió mixta (un conte infantil i altre juvenil y per adults) sobre la llibre circulació 

de les persones, 17 de desembre, Casino del Poble Nou (Secretaria per a la 

Immigració, Dia internacional del migrant) 

Diversos ajuntaments ja han sol·licitat actuacions per a l’exercici 2007. 

 

3.3. Carta de Drets Humans Emergents 

Al llarg d’aquest any 2006 hem continuat difonent el projecte de Carta de Drets Humans 

Emergents com a instrument programàtic de la societat civil internacional per al 

reconeixement i protecció dels drets humans en el nou mil·leni.  

Aquesta contempla dos tipus de drets, els que han estat fins ara “submergits” i per tant 

necessiten emergir i altres que fins el moment no han estat contemplats, ja que han 

sorgit de les transformacions en les societats que el canvi tecnològic i la globalització han 

comportat. Pretén complementar els drets ja adquirits des d’una nova perspectiva, la de 

la ciutadania participativa.  
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Des de la seva aprovació en el marc del diàleg “Drets Humans, Necessitats Emergents i 

Nous Compromisos”, l’IDHC ha demostrat el seu compromís per promoure, difondre i 

defendre els valors recollits en la Carta en cada una de les seves accions. 

3.3.1. El procés participatiu   

Durant tot el 2006 hem continuat amb el procés participatiu que vam revitalitzar al 

2005. En aquest sentit s’han organitzat tres seminaris-tallers sobre diferents drets 

reconeguts en la CDHE que per la seva naturalesa hem volgut portar a discussió amb 

l’objectiu de fomentar la participació ciutadana. De la mateixa manera, aquests seminaris 

es troben dins del marc de les accions de divulgació i promoció de la Carta. 

Els seminaris-taller han estat sobre el dret a disposar d’aigua potable, la garantia i 

protecció dels drets humans en la investigació i aplicació de les biotecnologies i el dret a 

una renda bàsica de ciutadania. El desenvolupament d’aquests seminaris es tractarà amb 

més profunditat a l’epígraf 5.1.4. de la present memòria.  

Hem continuat amb el desenvolupament de l’apartat de la web dedicat als Drets 

Emergents1 en el que es recull el procés que va concloure amb la redacció de la Carta, 

així com tots els treballs preparatoris i l’estat actual del projecte. També hem continuat 

amb el procés participatiu on-line, a través d’un formulari per recollir noves propostes 

que mantinguin viu l’esperit dinàmic de la CDHE.  

El manifest de recolzament a la CDHE 

Hem elaborat un manifest de recolzament al projecte2 de la Carta de Drets Humans 

Emergents amb una dobla finalitat: guanyar legitimitat social i difondre més el projecte, 

principalment entre les entitats catalanes. No obstant, el manifest també està a la web en 

anglès ja que també l’hem estat promovent a l’àmbit internacional. 

 

                                                 
1 Secció monogràfica on-line dels Drets Humans Emergents: http://www.idhc.org/cat/124_dudhe.asp 
2 http://www.idhc.org/cat/1246_manifestCDHE.asp 

http://www.idhc.org/cat/124_dudhe.asp
http://www.idhc.org/cat/1246_manifestCDHE.asp
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3.4. Pau i mediació en conflictes 

Perquè les situacions de guerra i conflicte són el pitjor escenari pel ple exercici i gaudi 

dels drets humans, l’IDHC desenvolupa diverses accions referides a la situació de guerra 

que pateixen diferents zones i la conseqüent vulneració dels drets fonamentals de les 

seves poblacions 

3.4.1. Conflictes oblidats 

El programa de Conflictes Oblidats que ha posat en marxa l’IDHC pretén donar a 

conèixer la situació de guerra que viuen nombroses poblacions al món actual i 

aprofundir en la naturalesa econòmica, social, política i humana d’aquests conflictes.  

Aquest programa vol recollir la doble realitat que en moltes ocasions caracteritzen la 

major part dels conflictes. Per una banda, la falta d’atenció dels mitjans de comunicació i 

la consegüent desinformació per part de la societat civil internacional, concretament a 

Catalunya. I, per altra banda, el desemparament que pateixen aquestes zones en front a 

la inactivitat o incapacitat de la comunitat internacional.  

Mitjançant la investigació i la divulgació, l’IDHC vol contribuir a superar aquesta situació 

de desinformació i oblit i apropar aquestes realitats a la societat catalana, a través de tres 

mitjans: la publicació de treballs d’investigació, l’organització de cicles de conferències i/o 

taules rodones i l’edició de bancs de recursos sobre cadascú dels conflictes abordats. 

Sàhara Occidental 

Donat l’apropament de la societat espanyola al conflicte per evidents raons històriques i 

culturals, les activitats programades per l’IDHC no van aprofundir tant en l’explicació 

històrica de l’enfrontament entre el poble saharaui i Marroc, ni en la situació actual que 

travessa el mateix, sinó que va dibuixar una radiografia de les causes del enquistament i 

bloqueig que sofreix el conflicte, així com de les conseqüències humanes per a la 

població.  
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Per a aprofundir en el bloqueig que sofreix la qüestió del Sàhara Occidental es van 

programar dues trobades amb diferents temàtiques. Per una banda, l’anàlisi polític del 

conflicte i, per una altra, la constatació de la situació dels drets humans als territoris 

ocupats. Aquestes dues taules rodones van tenir lloc al Col·legi de Periodistes de 

Catalunya la tarda del 5 d’octubre i el matí del 6 d’octubre. 

La primera taula rodona titulada “El Sàhara Occidental: Un conflicte oblidat?” va ser una 

trobada entre professionals de diferents disciplines que van presentar les seves anàlisis 

del conflicte des dels seus respectius camps d’estudi. La taula, presentada per Jaume 

Saura, va comptar amb la participació de Juan Soroeta, professor de Dret Internacional 

Públic de la Universitat del País Basc i amb una tesis doctoral sobre el conflicte (breu 

repàs històric), Isaías Barreñada, politòleg (context i actors internacionals i regionals), 

Kristian Herbolzheimer, director adjunt del Programa de processos de pau de l’ Escola 

de Cultura de Pau-UAB (oportunitats i dificultats internes i externes), i David Cid, 

coordinador nacional de Joves d’Esquerra Verda (actuacions i posicions del govern 

espanyol). 

Cadascú va aportar les eines d’anàlisi necessàries per a dilucidar globalment els obstacles 

per a la resolució efectiva del conflicte i les raons dels mateixos. Les aportacions de tots 

els participants i el diàleg entre ells i el públic van permetre elaborar una radiografia 

conjunta en la que es van evidenciar les causes del seu enquistament, així com les 

possibilitats per a la seva resolució.  

La segona taula rodona titulada “La situació dels drets humans al Sàhara Occidental. Els 

territoris ocupats” va ser una trobada on es va analitzar el conflicte des de la perspectiva 

dels drets humans. En Jaume Saura va iniciar la sessió presentant el dret a 

l’autodeterminació com a dret humà. El va seguir la intervenció d’Abdellah Mousseddad, 

qui va presentar l’informe elaborat per l’Associació Marroquí de Drets Humans sobre 

les violacions de drets humans que es produeixen al Sàhara ocupat, i de Mohamed 

Ahmed Laabeid de l’Associació de familiars de presos i desapareguts saharauis 

(AFAPREDESA). Per últim, va intervenir Cristina Navarro, jurista i membre de la 
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Comissió d’Observació del Consell General de l’Advocacia als tribunals dels territoris 

ocupats. 

Aquesta taula rodona, a més d’analitzar les violacions de drets humans derivades del 

conflicte, va demostrar que hi ha actors per a l’enteniment i la col·laboració entre la 

societat civil marroquí i la societat civil saharaui. 

Actualment, està disponible a la pàgina web de l’IDHC un banc de recursos3 on es recull 

informació detallada i multidisciplinar sobre la qüestió del Sàhara Occidental i els seus 

principals actors. I en 2007 es publicarà la investigació realitzada durant els mesos del 

projecte en la que s’aporten les claus per una millor comprensió del conflicte. 

Nepal 

La manca d’informació des dels mitjans de comunicació sobre el conflicte Nepal genera 

un gran desconeixement del mateix a la societat. L’IDHC, a través de les activitats 

organitzades en el marc del Programa Conflictes Oblidats, ha volgut suplir aquesta falta 

d’informació, donant una visió rigorosa, detallada i interdisciplinària del conflicte. 

La taula rodona va tenir lloc el 26 d’octubre de 2006 al Col·legi de Periodistes de 

Catalunya. En aquesta es van abordar els punts clau del conflicte, a través del repàs 

històric, l’anàlisi del procés de pau, la situació dels drets humans i les causes que ho 

converteixen en un conflicte “oblidat”. 

L’acte presentat per David Bondia, es va iniciar amb la síntesis històrica i l’anàlisi del 

context internacional que emmarca la situació nepalí, a càrrec de Mario López Areu, 

politòleg especialitzat a l’Àsia Meridional. A continuació, María Villellas, membre de la 

Unitat Alerta de la Escola Cultura de Pau, va repassar el procés de pau i va avançar les 

perspectives de futur del mateix. Jordi Baltà, membre de l’Equip d’ Acció d’Amnistia 

Internacional Catalunya, va presentar la situació dels drets humans al llarg del conflicte. 

En últim lloc, va intervenir Zigor Aldama, periodista freelance especialitzat a l’Àsia que va 

                                                 
3 http://www.idhc.org/cat/1251_sahara.asp 

http://www.idhc.org/cat/1251_sahara.asp


 18

apuntar els motius de la desinformació que pateix aquest conflicte i com podria adquirir 

major presencia als mitjans de comunicació. 

Amb aquesta taula rodona es va aconseguir profunditzar al conflicte nepalí i donar una 

visió global del mateix. A través de les intervencions dels ponents i de les aportacions 

del públic es va analitzar l’actual procés de pau i les perspectives de futur del mateix que 

auguren un nou escenari de pau per aquest país. 

Maria Campuzano, membre de l’IDHC, ha realitzat una investigació sobre el conflicte 

que s’ha publicat en un butlletí monogràfic, amb les ponències dels tres participants a la 

taula rodona. Aquesta publicació, de la que s’han editat 400 exemplars, inaugura la nova 

sèrie “Conflictes oblidats” en la que s’aniran tractant diversos conflictes.  

A la pàgina web del IDHC s’ha obert una nova secció en la que es recolliran 

informacions i documentació sobre Nepal4. 

3.4.2. Periodistes en conflictes armats  

L’IDHC és conscient del paper fonamental dels mitjans de comunicació als conflictes 

armats. A partir d’aquesta convicció es planteja la reflexió sobre com es desenvolupa 

actualment aquest rol, sobre la funció, deficiències, reptes, necessitats i possibilitats dels 

mitjans en contextos de guerra. 

Amb l’objectiu d’incentivar i divulgar aquesta reflexió i les seves conclusions entre la 

ciutadania i entre el col·lectius professionals més implicats, l’IDHC va portar a terme 

durant el 2006 el projecte “Periodistes en conflictes armats”, coordinat per en Ferran 

Sales.  

En el marc del projecte es va organitzar una jornada en la que van participar periodistes 

que cobreixen i han cobert la informació en contextos de conflicte, tant corresponsals 

de mitjans occidentals com periodistes locals. La jornada, que va tenir lloc el 5 de 

desembre de 2006 a la sala auditori de la Universitat Pompeu Fabra, es va dividir 

geogràficament.  
                                                 
4 http://www.idhc.org/cat/1252_nepal.asp 

http://www.idhc.org/cat/1252_nepal.asp
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La sessió del matí es va centrar en Txexènia, Àfrica i Colòmbia i va comptar amb la 

participació d’Oleg Panfilov (periodista de Tajikistan, director del Centre de periodisme 

en situacions extremes de Moscou), Jairo Valencia (periodista colombià exiliat a Espanya) 

i Ramón Lobo (enviat especial de El País a nombrosos conflictes del continent africà). Els 

trets diferencials dels tres periodistes van permetre un diàleg enriquidor sobre diferents 

aspectes de la protecció dels professionals que cobreixen la informació de guerra, que es 

va centrar en el paper dels Estats com els primers obstaculitzadors del dret a la 

informació. 

El públic, que va ser nombrós, va participar de forma molt activa al llarg del debat, que va 

tenir una durada d’una hora. El perfil d’aquest públic, donat l’horari, era d’estudiants i 

professionals del món associatiu. 

La sessió de la tarda, sobre Israel i Palestina, Líban i Iraq, va comptar amb la 

participació d’Eugeni Garcia (corresponsal a Israel i Palestina), Joan Roura (enviat 

especial de TV3 a l’Iraq durant la guerra del Golf) i Maruja Torres (periodista amb amplia 

experiència al Líban). La taula va denunciar la manca de protecció dels periodistes per 

part de les seves empreses, que repercuteix en la qualitat de la informació que aquests 

professionals poden oferir. Es va posar sobre la taula el paper dels “empotrats” al 

exèrcits i es va posar en dubte la independència dels professionals que no tenen més 

remei que optar per aquesta via per arribar a la zona en conflicte. L’exemple més clar ha 

estat la guerra de l’Iraq, que avui dia no compta amb una bona cobertura informativa. 

L’impacte de la informació en la societat es va veure en aquesta sessió en la qual el 

nombrós públic assistent va respondre a una taula on els conflictes tractats són objecte 

d’informació quasi diària, en contraposició als conflictes tractats al matí, que poden 

considerar-se com a conflictes oblidats. 

El públic va participar de forma molt activa al llarg del debat, que va tenir una durada 

d’una hora. El perfil d’aquest públic era molt més ampli que el del matí, no només 

estudiants i professionals del món associatiu, sinó també periodistes en actiu i ciutadania 

en general. 
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L’acte va finalitzar amb la lectura d’unes recomanacions sorgides de les ponències 

individuals i dirigides tant a les institucions públiques com a privades que influeixen en la 

protecció dels periodistes i en el dret a la informació. Amb aquestes recomanacions 

s’iniciarà durant el 2007 una estratègia de difusió, debat i actuacions per a impulsar que 

les empreses de comunicació i les institucions públiques responsables les assumeixen 

com a codi de conducta.. 

Les ponències dels participants a la jornada es publicaran al 2007, conjuntament als 

estudis “Tipologia dels conflictes armats contemporanis” (Jaume Saura i Helena Torroja) 

i “Responsabilitat i protecció dels periodistes als conflictes armats” (David Bondia). 

 

3.5. Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat 

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC) és un 

projecte que porta desenvolupant-se a l’IDHC des de 1998, i constitueix un dels pilar en 

matèria de sensibilització i assessorament. 

Pel que fa referència a la sensibilització i promoció dels drets humans en l’àmbit local, 

vàries han estat les accions que s’han dut a terme per part de diferents membres de 

l’IDHC: 

• el director de l’IDHC, David Bondia, va anar a Belfast a presentar les 

experiències de ciutats de la província de Barcelona en el marc de la CESDHC a 

unes jornades sobre "Cultures & Conflicts", a la XIII trobada del Réseau 

Banlieues d'Europe, realitzades al 23-25 de novembre de 2006. La seva sessió va 

ser el 25 de novembre de 2006 en una taula sobre "Les villes comme poste 

avancé de la résistance au racisme"; 

• El 2 de desembre de 2006, el president de l’IDHC, Jaume Saura, va realitzar una 

ponència sobre la CESDHC a Gavà, en una jornada organitzada per l’Ajuntament 

d’aquesta ciutat. 
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Així mateix, s’ha participat en diferents reunions, programes de ràdio i conferències que 

versaven sobre la CESDHC, en l’àmbit de la província de Barcelona, gràcies al conveni 

de col·laboració que manté l’IDHC amb l’Organisme Autònom Flor de Maig de la 

Diputació de Barcelona, i que s’explicarà a l’epígraf 4.2. de la present memòria. 

3.5.1. Conferència de Lyon 

Enguany, els dies 11 i 12 de desembre de 2006, ha tingut lloc la V Conferència de Ciutats 

pels Drets Humans a la ciutat francesa de Lyon. Per tal de preparar aquesta última 

trobada, l’IDHC es va reunir a Lyon en tres ocasions, el 24 de febrer, el 9 de maig i el 19 

d’octubre de 2006, amb la resta de membres del comitè organitzador i del comitè 

científic. A més a més, l’IDHC ha desenvolupat tasques d’assessorament científic per a 

l’Ajuntament de Barcelona, membre del comitè organitzador.  

La Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona era la coordinadora 

del grup de treball número 1, que tenia per títol: “L’accés als drets: la protecció de les 

persones més vulnerables”. 

Durant el desenvolupament de la Conferència, el director de l’IDHC, en David Bondia, 

va moderar el grup de treball número 1 i el president de l’Institut, en Jaume Saura, va 

participar activament en el grup de treball número 2, sobre el dret i l’accés a l’aigua. 

D’altra banda, Anaïs Franques, becària de l’IDHC, va presentar, en la sessió plenària de 

clausura, la futura pàgina web de la Conferència Ciutats pels Drets Humans que l’IDHC, 

junt amb l’Ajuntament de Barcelona, porta elaborant des del 2005.  

En aquesta trobada es va decidir, entre altres qüestions, que es crearia una Secretaria 

Tècnica permanent, per tal de dotar de major continuïtat i permanència la Conferència, 

formada per l’Ajuntament de Barcelona i l’IDHC. Una de les seves principals eines de 

treball serà la ja esmentada pàgina web de la Conferència, per aquest motiu es va 

presentar en la sessió plenària.  

Finalment, a la Conferència es va suggerir examinar l’oportunitat d’integrar un article 

17bis a la Carta Europea, sobre el dret a l’aigua, decisió que necessitarà l’acord del 50% 
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de les ciutats signatàries per tirar-se endavant. La ciutat de Saint-Denis i la Plaine 

Commune són les encarregades de difondre el text d’aquest article entre les ciutats 

signatàries i de recollir-ne el consentiment.  

3.5.2. Flor de Maig 

L’any 2003, la Diputació de Barcelona, amb el recolzament tècnic de l’IDHC, va crear la 

Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, gestionada per l’Organisme Autònom Flor 

de Maig de la Diputació de Barcelona, a través d’un conveni de col·laboració que es 

renova anualment. L’IDHC s’encarrega de la seva secretaria científica i assessora a la 

seva secretaria tècnica, tal com s’explicarà en l’epígraf 4.2. de la memòria.  



 23

  4. ASSESSORAMENT EN DRETS HUMANS 4. ASSESSORAMENT EN DRETS HUMANS 

L’IDHC treballa des de la perspectiva que un bon assessorament científic en matèria de 

drets humans a les institucions públiques i privades és necessari per a la creació d’una 

societat i d’un espai públic on tot el món gaudeixi amb plenes garanties dels seus drets 

fonamentals.  

En aquest àmbit d’assessoria, l’IDHC desenvolupa una tasca important de recolzament 

tècnic i científic al desenvolupament i implementació de la Carta Europea de Salvaguarda 

dels Drets Humans a la Ciutat per dos canals paral·lels. 

Per una banda, continua formant part del comitè científic de la Conferència Europea 

“Ciutats pels Drets Humans”, que enguany ha celebrat la seva V Conferència. I, per altra 

banda, s’encarrega de la Secretaria Científica de la “Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets 

Humans” posada en marxa per la Diputació de Barcelona el 2003.  

 

4.1. Ciutats pels Drets Humans 

Al desembre del 1998 es va celebrar el 50è aniversari de la proclamació de la Declaració 

Universal de Drets Humans de les Nacions Unides. En aquell moment, l’Ajuntament de 

Barcelona va organitzar la I Conferència Europea "Ciutats pels Drets Humans", amb la 

intenció d’assajar una nova estratègia per a fer efectius els drets fonamentals des de la 

perspectiva de la intervenció de les ciutats en la salvaguarda d’aquests.  

Dos anys més tard, al maig del 2000, es va aprovar a Saint-Denis la "Carta Europea de 

Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat", en el marc de la II Conferència Ciutats pels 

Drets Humans, va constituir una declaració d’abast polític i va contribuir a impulsar la 

funció de lideratge de les ciutats en la defensa i protecció dels drets humans. La III 

Conferència va tenir lloc a Venècia el 2002, la IV a Nüremberg el 2004, i la V a Lyon el 

2006.  
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L’IDHC ha estat involucrat en tot aquest procés des del principi com a secretaria 

científica de les Conferències. 

Per a la preparació i organització de la V Conferència “Ciutats pels Drets Humans” a 

Lyon, l’IDHC ha participat en les activitats que a continuació s’exposen: 

• Proposta de creació i coordinació del projecte de Secretaria Tècnica Internacional 

L’any 2005, l’IDHC va proposar la creació d’una Secretaria Tècnica Internacional de la 

Conferència “Ciutats pels Drets Humans”, amb la finalitat d’impulsar la Carta Europea 

de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. A la V Conferència que ha tingut lloc a 

Lyon aquest any 2006 es va recollir aquesta proposta, i es va decidir tirar endavant la 

creació d’aquesta Secretaria Tècnica, formada per l’Ajuntament de Barcelona i l’IDHC. 

Una de les eines fonamentals de treball d’aquesta Secretaria serà la pàgina web que ha 

estat elaborant l’IDHC durant l’any 2006, que permetrà que les ciutats signatàries de la 

CESDHC es posin en contacte entre elles i puguin debatre els temes que considerin 

interessants mitjançant un servei de missatgeria i un fòrum. 

• Participació i coordinació del Comitè Científic de la V Conferència  

Durant l’exercici 2006, el comitè científic i organitzador de la V Conferència Europea 

“Ciutats pels Drets Humans” s’ha reunit en tres ocasions a Lyon, el 24 de febrer, el 6 de 

juny i el 19 d’octubre de 2006. En aquestes reunions, el director de l’IDHC, David 

Bondia, com a responsable del projecte, i Aïda Guillen, directora gerent de l’IDHC, es 

van desplaçar per coordinar els aspectes científics (epígraf 3.5.1. d’aquesta memòria). 

En aquestes reunions preparatòries es va tractar: la forma i el contingut dels grups de 

treball de la Conferència; el seguiment de la Carta per part de les ciutats signatàries; les 

comunicacions entre la Conferència i altres coalicions internacionals; la Secretaria 

Científica Internacional de la Conferència, i la pàgina web de la Conferència. 
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4.2. Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans 

L’any 2003, la Diputació de Barcelona, amb el recolzament tècnic de l’IDHC, va crear la 

Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans. Una xarxa que adhereix a 132 municipis 

de Barcelona i desenvolupa diferents iniciatives per ampliar la cultura dels drets humans 

com a forma de convivència i organització política en el marc dels pobles i les ciutats. 

Des de la Xarxa es dóna assessorament als municipis per a l’adaptació dels seus 

reglaments als continguts de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans en la 

Ciutat, així com la formació per a càrrecs electes i tècnics municipals per al 

desenvolupament de la mateixa. 

Des de la seva creació, la Xarxa és gestionada per l’Organisme Autònom Flor de Maig de 

la Diputació de Barcelona. A través d’un conveni de col·laboració, que es renova 

anualment, l’IDHC s’encarrega de la seva secretaria científica i assessora la seva 

secretaria tècnica.  

A continuació es detallen les accions i activitats que s’han desenvolupat durant el 2006 

com a secretaria científica de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans: 

• Activitats de sensibilització i difusió  

L’IDHC està present durant tot el procés de creació de materials de sensibilització i 

difusió. Durant el 2006, dues han estat les línies de treball iniciades por la Xarxa en 

aquest sentit: continuar amb la creació del Joc dels Drets Humans, per tal d’harmonitzar 

el seu contingut amb el text de la Carta, i l’elaboració d’una exposició sobre la Carta 

Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i d’un pòster divulgatiu sobre la 

mateixa.  

El Joc de Drets Humans és un joc de taula dirigit a tota mena de públic per tal de 

conèixer el contingut de la CESDHC. Mitjançant preguntes, jocs de mímica i diferents 

proves, els diferents equips han d’anar construint el trencaclosques d’una ciutat ideal. 

L’objectiu final del joc no és que hi hagi guanyadors sinó conèixer la Carta i els valors 

que se’n desprenen. 
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En aquest sentit, per enllestir el Joc de Drets Humans, durant aquest any s’han acabat de 

definir els personatges definitius i de fixar el contingut, tant de la guia de suport per a la 

dinamització del joc com de les diferents preguntes. La tasca de l’IDHC en aquest sentit 

ha estat la de validar els continguts i el desenvolupament, per tal d’harmonitzar 

l’esmentat joc amb el text de la Carta. 

Una altra línia de treball en aquesta tasca de difusió ha estat la creació de l’exposició 

explicativa de la Carta Europea, que la Diputació posa a disposició dels ajuntaments i ens 

locals. Aquesta exposició divideix el contingut de la Carta en diferents àmbits (per 

exemple, el principi de la no discriminació), cadascun dels quals es divideix en quatre 

nivells més: explicació de l’àmbit tractat; les actuacions dels poders públics en aquest 

àmbit; drets i deures dels ciutadans; i equipaments necessaris. S’han celebrat vàries 

reunions i, sobretot, un contacte virtual constant per validar el contingut dels diferents 

plafons de l’exposició i del joc interactiu que incorpora. L’exposició s’ha inaugurat a 

Gavà el gener de 2007. 

Pel que fa al pòster divulgatiu, la tasca de l’IDHC també ha estat de validació dels 

continguts.  

• Pàgina web de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans5  

La pàgina web de la Xarxa conté un Banc de Recurs, un Observatori Internacional, un 

Banc de Bones Pràctiques i un Espai dels Membres que permet l’intercanvi d’informació 

entre els diversos municipis. Els continguts d’aquesta pàgina estan assessorats per 

l’IDHC, a part de donar la validesa científica. A més a més, s’han realitzat constants 

aportacions de material informatiu a l’Observatori Internacional de Drets Humans 

d’aquesta web. 

• Guia metodològica sobre l’aplicació de la Carta Europea en les ordenances municipals 

La Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans de la Diputació de Barcelona va crear el 

2005 un grup de treball amb l’objectiu d’elaborar d’una guia metodològica sobre 

                                                 
5 http://www.diba.es/dretshumans/ 

http://www.diba.es/dretshumans/
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l’aplicació de la Carta Europea en les ordenances municipals o, dit d’una altra manera, 

l’adaptació de la normativa municipal a l’articulat de la Carta. El grup estava format per la 

secretaria de la Xarxa, tècnics d’ ajuntaments i experts en la matèria, entre els quals es 

trobava l’IDHC. En el sí d’aquest grup es va constituir un comitè de redacció, del que 

forma part activa l’IDHC, en el que desenvolupa funcions d’assessorament, relatoria, 

dinamització i direcció del debat.  

Si la tasca del grup de treball durant el 2005 es va basar en la redacció d’unes pautes o 

guies de comportament en referència a la normativa municipal per a cadascuna de les 

àrees de treball, durant l’any 2006 el que s’ha fet és redactar la guia pròpiament dita i 

consensuar quin ha de ser el seu abast i contingut. 

La Guia ja està totalment redactada i està en procés de producció.  

• Guia sobre la figura dels Defensors del Poble local 

El mateix sistema de treball, basat en grups integrats per la secretaria de la Xarxa, 

ajuntaments i experts, s’ha utilitzat per a l’elaboració d’una guia orientativa sobre el 

paper del Defensor Local, dirigida tant als ajuntaments que encara no han instaurat 

aquesta figura, com als que ja compten amb la institució.  

Al llarg del 2006 s’ha seguit amb el treball iniciat l’any anterior, realitzant vàries reunions 

preparatòries i altres d’harmonització i validació. Durant tot el procés l’IDHC ha dirigit i 

gestionat els treballs i documents previs, aportant informes sobre la matèria. Finalment, 

ha realitzat les funcions de relatoria i redacció de la guia. 

Actualment la guia està acabada i a disposició dels membres de la Xarxa a la web de la 

Diputació. 

• Participació en la Taula Tècnica d’Auditoria de Drets Humans 

L’objectiu d’aquesta Taula Tècnica és dissenyar un instrument metodològic per a la 

realització d’una auditoria participada de Drets Humans que serveixi com a guia per a 

tots els membres de la Xarxa. 
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La sessió de presentació i de constitució de la Taula Tècnica va tenir lloc el 13 de juliol 

de 2006, amb la presència de l’IDHC, els tècnics dels municipis on ja s’ha realitzat una 

auditoria de drets humans o on s’està duent a terme, i membres de la Secretaria Tècnica 

de la Xarxa.  

Durant el darrer trimestre de 2006 van tenir lloc vàries sessions de treball de la Taula 

Tècnica amb l’objectiu d’elaborar un esborrany de guia i, posteriorment, validar la guia 

metodològica.  

La tasca de l’IDHC en aquest sentit ha consistit en participar en les sessions fent 

suggeriments i validant continguts. 

Actualment la guia està en procés de redacció i s’espera que es finalitzi durant l’any 

2007.  

• Col·laboració en el desenvolupament del projecte Carta-Agenda Mundial pels Drets 

Humans a la Ciutat 

El projecte d’elaborar una Carta Agenda Universal de Drets Humans a la ciutat sorgeix 

en el marc del Fòrum d’Autoritats Locals per la Inclusió Social (FAL) de Porto Alegre, 

amb la idea de buscar el consens cultural en la protecció dels drets humans, sobretot en 

l’àmbit local.  

Amb aquest compromís, en el VI FAL celebrat a Caracas el gener de 2006 es va crear el 

grup de treball sobre drets humans, coordinat per la Diputació de Barcelona, amb 

l’objectiu d’elaborar la Carta-Agenda Mundial pels Drets Humans a la Ciutat 

L’IDHC ha participat en la creació i desenvolupament d’aquest projecte, elaborant els 

documents de treball necessaris (un de presentació i l’altre d’experiències similars arreu 

del món) i proposant tant els experts col·laboradors com els seus termes de referència.  

Aquest projecte, que durant l’any 2006 ha estat en la fase interna d’estructuració, es 

preveu que s’externalitzi durant l’any 2007 i s’iniciï la redacció de l’esborrany de la 
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Carta-Agenda Mundial pels Drets Humans a la Ciutat i el corresponent procés 

participatiu. Jaume Saura, president de l’IDHC, serà el coordinador del Grup d’experts. 

 

4.3. Drets humans i cooperació al desenvolupament 

En el marc de la preparació del segon Pla Director de la Cooperació Catalana, pel 

període 2007-2010, que haurà de ser aprovat pel Parlament de Catalunya, l'Agència 

Catalana de Cooperació al Desenvolupament va encarregar al president de l'IDHC, 

Jaume Saura, un informe sobre la interrelació entre desenvolupament i drets humans, i 

les accions prioritàries que el Govern de la Generalitat hauria d'emprendre en els 

propers anys en aquest sector. 

L'informe va ser lliurat a l'Agència el 31 de maig de 2006.6 

 

4.4. Constitució de les associacions de joves llatins 

L’IDHC, a petició de l’Ajuntament de Barcelona, va participar activament en el procés de 

constitució en associacions culturals dels grups de Latin Kings i Ñetas de la ciutat de 

Barcelona. 

Durant tot l’any 2006, membres de l’IDHC han treballat conjuntament amb els nois i 

noies dels grups llatins per tal d’assessorar-los en el seu procés d’inscripció al registre 

d’associacions de la Generalitat de Catalunya, especialment en l’aspecte jurídic i legal del 

procés, però també com a suport social de la seva iniciativa. 

 
Després de sis mesos de treball, desenvolupant una metodologia de feina conjunta i 

mantenint més de 10 trobades amb els membres de l’organització, els Estatuts de 

l’Organització Cultural de Reis i Reines Llatins de Catalunya van ser presentats al 

Departament de Justícia al maig de 2006, i van ser finalment aprovats a l’agost d’aquell 

any. 

                                                 
6 L’informe està disponible a la pàgina web de l’IDHC: http://www.idhc.org/cat/documents/InformeCOOPERACIO.pdf 

http://www.idhc.org/cat/documents/InformeCOOPERACIO.pdf
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Pel que fa a l’Associació Cultural de Ñetas de Catalunya, el procés va ser una mica més 

llarg i es troba, a principis de 2007, a punt de culminar amb l’aprovació igualment dels 

seus Estatuts per part de la Generalitat. 

 

4.5. Congrés Internacional sobre els Drets Humans a Valladolid 

L’IDHC va formar part del comitè científic del Congrés Internacional de Drets Humans, 

que va tenir lloc a Valladolid del 18 al 20 d’octubre. En aquest sentit, al llarg de 2006, 

tant el president com el director de l’IDHC, en Jaume Saura i en David Bondia, van 

mantenir reunions periòdiques amb els organitzadors per a elaborar el programa de la 

trobada. 

Aquest Congrés, sota l'auspici de la Junta de Castella i Lleó, es va emmarcar en la 

commemoració del cinquè centenari de la mort de Cristòfol Colón amb l’objectiu de fer 

una anàlisi rigorosa i en profunditat de les qüestions més actuals en l’àmbit dels drets 

humans i de les llibertats fonamentals.7 

El Congrés va estar dividit en sis sessions, on es va debatre sobre “Els Drets Humans en 

la història i la seva actualització”, “El fonament i el concepte dels Drets”, “La protecció 

dels grups vulnerables”, “Pobresa i Drets Humans”, “Garantia internacional dels Drets 

Humans” i “Noves tecnologies i Drets Humans”. Aquestes dues darreres sessions varen 

estar moderades per en David Bondia i en Jaume Saura, respectivament.  

                                                 
7 Tota la informació sobre el congrés es pot consultar a la seva pàgina web: http://www.congreso-derechos-humanos-
valladolid.es/ 

http://www.congreso-derechos-humanos-valladolid
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5. FORMACIÓ EN DRETS HUMANS 5. FORMACIÓ EN DRETS HUMANS 

La formació és un dels instruments més bàsics i fonamentals en la defensa i divulgació 

dels Drets Humans. Aquesta convicció ha portat l’IDHC a centrar-se en aspectes 

formatius a tres nivells:  

• Formació acadèmica específica en drets humans. En aquesta línia, es 

continua amb el Curs anual de Drets Humans que al 2006 ha celebrat la seva 

XXIV edició. 

 

• Curs i seminaris dirigits a professionals sobre aspectes concrets i 

sectorials dels drets humans. Durant el 2006 es va celebrar un curs dirigit a 

cooperants catalans i els seminaris dedicats monogràficament a alguns dels drets 

recollits a la Carta de Drets Humans Emergents.  

 

• Intercanvi de persones en procés de formació, amb l’objectiu de fomentar 

la professionalització en el camp dels drets humans i potenciar l’intercanvi 

d’experiències professionals. En aquest sentit, es faciliten diferents beques 

d’estada i pràctiques a organismes nacionals i internacionals que treballen pels 

drets humans com el Consell d’Europa, l’Oficina de l’Alt Comissionat de les 

Nacions Unides pels Drets Humans i el Síndic de Greuges de Catalunya. Altres 

beques han sigut de formació a instituts i universitats internacionals, com a la 

Abo Akademi i a l’Instituto Interamericano de Derechos Humanos. També es 

proporcionen pràctiques a la seu de l’IDHC a Barcelona. 

 

• La participació en cursos organitzats per altres entitats també ha estat un 

dels nostres eixos de treball.    

Paral·lelament a les activitats formatives que organitzem, és creixent la demanda d’altres 

institucions per què algun membre de l’IDHC participi com a docent en activitats 

externes.  
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5.1. Cursos i Seminaris 

5.1.1. XXIV Curs de Drets Humans 2006 

El curs de Drets Humans, que s’imparteix anualment, és un curs dirigit a estudiants de 

ciències jurídiques, econòmiques i socials, funcionaris, cossos i forces de seguretat, 

juristes, assistents socials, economistes i tots aquells professionals relacionats amb 

aquesta matèria. Les sessions són impartides per professors de reconegut prestigi tant 

nacional com internacional. Durant el curs, es fa un control d’assistència i una vegada 

finalitzat es lliura un diploma d’assistència i aprofitament als alumnes que hagin complert 

els requisits establerts per l’organització. 

L’IDHC ha celebrat la XXIV edició del seu Curs de Drets Humans, que enguany s’ha 

impartit del 6 al 24 de març de 2006, a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

(EAPC).  

La inauguració del Curs va estar a càrrec del senyor David Minoves, director de 

l’ACCD, de la senyora Rut Carandell, directora de l’EAPC, i el senyor Jaume Saura, 

president de l’IDHC. La conferència inaugural va ser impartida pel senyor Bru Rovira, 

periodista, i va versar sobre la violació dels drets humans als conflictes armats. 

La cloenda del Curs va estar a càrrec del senyor Ramon Camp, vice-president del 

Parlament de Catalunya (va assistir-hi en representació del president del Parlament, el 

senyor Ernest Benach), de la senyora Rut Carandell, directora de l’EAPC, i el senyor 

Jaume Saura, president de l’IDHC. La conferència de clausura va ser impartida pel senyor 

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, i va versar sobre l’espai cívic per a la 

protecció dels drets. 

Un cop finalitzada la conferència es van lliurar els diplomes d’assistència als estudiants 

que van complir els requisits establerts per l'organització. 

Les sessions del Curs han estat impartides per professors i professionals de reconegut 

prestigi tant nacional com internacional, com són: Amadeu Recasens (Director del 

Centre d’Estudis de Seguretat), Juan Soroeta (Universitat del País Basc), Antoni Pigrau 
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(Universitat Rovira i Virgili), Joaquín Alcaide (Universitat de Sevilla), Javier Andrés 

González (Universitat d’Oviedo), Xavier Pons (Universitat de Barcelona), Arcadi 

Oliveres (Universitat Autònoma de Barcelona), José Antonio Martín Pallín (magistrat del 

Tribunal Supremo), Montserrat Enrich (lletrada del Consell d’Europa), Maria Elena 

Valenciano (Subcomissió de Drets Humans del Parlament Europeu), Rafael Ribó (Síndic 

de Greuges de Catalunya), Fernando Fernández-Arias (Director de l’Oficina de Drets 

Humans del MAE), Daniel Raventós (president de la Xarxa Renda Bàsica), Jordi 

Armadans (director de Fundació per la Pau), Alfons López (director d’Amnistia 

Internacional Catalunya) i Àngels Mataró (directora d’ANUE).  

Durant el Curs s’han fet visites al Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges de 

Catalunya i a l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona 

Al Curs han assistit 66 alumnes: no tan sols s’ha comptat amb la presència d’estudiants 

nacionals, sinó també d’un bon nombre d’estudiants internacionals.  

Als alumnes se’ls va passar un qüestionari per què valoressin el Curs i els resultats han 

estat molt positius, amb un grau de satisfacció (tant dels continguts com dels ponents i 

dels materials) força elevat. 

El Curs ha tingut 40 hores lectives i ha comptat amb crèdits de lliure elecció:  

• Universitat de Barcelona (2,5 crèdits) 

• Universitat Pompeu Fabra (3 crèdits) 

• Universitat Internacional de Catalunya (3 crèdits) 

• Universitat Oberta de Catalunya (2 crèdits) 

Com cada any, l’IDHC dóna l’oportunitat, a les persones interessades, d’optar a una de 

les nostres beques de formació. Els requisits són la presentació d’un treball vinculat al 

lloc d’estada escollit, que enguany són: 

• Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans a Ginebra 

(1 beca d’estada de 3 mesos); 

• Consell d’Europa a Estrasburg (5 beques d’estada de 15 dies); 
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• Síndic de Greuges de Catalunya (1 beca de pràctiques de 6 mesos); 

• Congrés de Drets Humans a Valladolid (5 beques per a assistir-hi, del 18 al 20 

d’octubre de 2006). 

Els treballs presentats són avaluats per un tribunal composat per l’IDHC, l’ACCD (en el 

cas de la beca a Ginebra) i el Síndic de Greuges (en el cas de la seva beca). 

El Curs va comptar amb el reconeixement del Consell d’Europa, i amb el suport de 

l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, del Departament de Governació 

i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, i amb la col·laboració de 

l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

Per primer cop vam signar un conveni de col·laboració entre l’IDHC, l’ANUE i l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya per a què les dues associacions coordinéssim els 

nostres cursos i els oferíssim plegats als funcionaris públics. Aquesta ha estat una 

experiència molt positiva, que tindrà continuïtat en el futur. 

5.1.2. I Curs Drets Humans a Girona 

En col·laboració amb la Universitat de Girona i amb el suport de l’Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament (ACCD), l’IDHC va organitzar el I Curs Drets Humans 

a Girona. El curs es va impartir a la Universitat de Girona els dimecres i divendres del 11 

de octubre al 22 de novembre.8 

La conferència inaugural “La nueva reforma del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos” va ser impartida per en José Antonio Pastor Ridruejo. En Jaume Saura i en 

David Bondia van intervenir el 10 de novembre de 2006, exposant la CDHE i parlant 

sobre democràcia, drets humans i societat civil, respectivament. La cloenda va ser sobre 

el Conveni Europeu de Drets Humans, realitzada per en Juan Antonio Carrillo Salcedo. 

                                                 
8 Veure programa a la web de l’IDHC: http://www.idhc.org/cat/documents/P_CursGirona.pdf 

http://www.idhc.org/cat/documents/P_CursGirona.pdf
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5.1.3 Curs de Formació en Drets Humans per a professionals 

I Curs de Drets Humans per a Cooperants Catalans 

La cooperació al desenvolupament és, cada cop més, una eina professionalitzada que es 

caracteritza per la bona preparació dels cooperants i per l’especialització dels projectes 

desenvolupats. Els drets humans, com a eix transversal d’aquesta política de cooperació, 

han de servir de guia de comportament i assentar les línies d’actuació de tots els actors 

involucrats. 

És aquesta la raó per la qual l’IDHC ha decidit impartir aquest curs de formació en drets 

humans específicament adreçat als cooperants, sota el títol: “Humanització del dret 

internacional”, i dividit en tres blocs: dret internacional del drets humans, dret 

internacional penal i dret internacional humanitari. 

Al curs es van pre-inscriure 34 persones, de les quals 23 van ser seleccionades com a 

alumnes. El criteri que es va tenir en compte per a realitzar la selecció fou el de 

prioritzar aquelles persones que treballaven en cooperació, ja sigui en ONGs locals, 

treball en el terreny o gestió de projectes. Des del començament es va considerar que 

era millor un grup reduït d’alumnes, per poder treballar amb ells d’una manera més 

personal i propera. 

El curs s’ha impartit del 29 de Maig al 2 de Juny, i s’ha desenvolupat en sessions 

teòriques i pràctiques: 

• Classes teòriques a càrrec de professors de la Universitat de Barcelona, i de 

membres de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, on s'ha estudiat i analitzat 

la normativa internacional en l'àmbit dels drets humans, del dret humanitari i del 

dret internacional penal; 

• Sessions a càrrec de membres de ONG i de personal especialitzat; 

• Taller pràctic on s’ha treballat, d'acord als coneixements prèviament adquirits, en 

la resolució de conflictes reals, en els que incideixi l’aplicació del dret 

internacional dels drets humans, el dret humanitari i el dret internacional penal. 
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Els alumnes es van mostrar molt interessats en els temes tractats, que eren nous per a 

tots. El temari a tractar era molt extens, però la marxa de les sessions es va anar 

acomodant al nivell de comprensió i interès dels alumnes. La sessió de Cooperants va 

oferir un contrapunt a la teoria i els alumnes van participar activament: tots van valorar 

de manera molt positiva aquesta part del curs, que fins llavors consideraven força teòric. 

El Taller es va desenvolupar en torn a 7 casos pràctics, que van consistir en situacions 

reals: els temes van ser assignats a grups de tres persones.  

5.1.4. Seminaris i Jornades sobre la Carta de Drets Humans Emergents 

L’objectiu d’aquesta sèrie de seminaris és presentar alguns dels drets reconeguts en el 

Projecte de Carta de Drets Humans Emergents (CDHE) que per diverses raons no han 

estat el suficientment desenvolupats o bé necessiten d’una reflexió més profunda. D’altra 

banda, sent la societat civil organitzada l’actor constituent d’aquest text programàtic 

creiem necessari involucrar-la una vegada més en el procés de redacció de la CDHE. A 

més a més, creiem en la importància d’establir un intercanvi amb els agents socials, 

polítics, culturals i econòmics que estan directament implicats ja que són precisament 

ells els que poden fer aportacions interessants. Aquests seminaris a la vegada també 

compleixen amb la vocació de formació en drets humans de l’IDHC.  

I Seminari-taller del projecte de CDHE “El dret a disposar d’aigua potable” 

Aquest seminari-taller va tenir lloc a la seu de l’IDHC el 27 de juny de 2006. L’objectiu 

d’aquest seminari-taller va ser posar a debat els diferents aspectes que conflueixen en la 

possible realització d’aquest dret.  

Volíem parlar de l’ús de l’aigua des de perspectives diferents. Des del reconeixement per 

part del dret internacional del dret a disposar de l’aigua potable com a dret humà, però 

també de la realitat de l’aigua com un recurs natural no renovable i del cost econòmic 

que això suposa. Finalment, vam trobar d’interès l’anàlisi dels indicadors ambientals de 

consum d’aigua des d’una companyia d'aigües municipal. 

El seminari-taller va estar presentat pel Jaume Saura, president de l’IDHC, amb la 

ponència “Carta de Drets Humans Emergents: dret a la seguretat vital, disposar d’aigua 
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potable”. Desprès van intervenir l’Àlex Peñalver, professor de Dret Administratiu a la 

UB i membre del Fons de defensa ambiental, que va parlar sobre l’accés a l’aigua i al 

sanejament com a dret humà. La reflexió sobre el valor, el cost i el preu de l’aigua va 

anar a càrrec d’en Jordi Roca, catedràtic de Teoria Econòmica de la UB. En José Maria 

Carmona, membre del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica 

de la UB, va explicar-nos les característiques de l’aigua com a recurs renovable i 

finalment en Rafael Montserrat, gerent d’Aigües de Mataró, va introduir-nos en les 

pràctiques de gestió de l’aigua que tenen com a objectiu el seu estalvi.  

Un cop finalitzades les ponències es va obrir el seminari-taller a les comunicacions, 

intervencions i plantejaments de qüestions per part dels participants.  

Tant el contingut, els ponents, com l’organització i la metodologia emprada (ideada per a 

facilitar la participació i interacció entre els participants) han estat molt ben valorats pels 

assistents, tal i com hem pogut comprovar a través de les enquestes de valoració que els 

hi vam donar abans de finalitzar el seminari i l’interès que va despertar aquest tema. 

II Seminari-taller del projecte de CDHE: “Carta de Drets Humans Emergents: per una Renda 

Bàsica de Ciutadania” 

Aquest seminari-taller va tenir lloc a la seu de l’IDHC del 20 al 24 de novembre de 2006. 

Essent la reivindicació a una renda bàsica de ciutadania un dels drets emergents més 

innovadors de la Carta de Drets Humans Emergents hem cregut convenient oferir una 

segona edició. La Renda Bàsica de Ciutadania es presenta amb insistència, des de fa uns 

anys, com una de les respostes més estimulants a problemes com la creixent desigualtat 

social, la precarietat laboral i la pobresa. 

En el disseny d’aquest II seminari-taller, hem valorat els suggeriments fets pels alumnes 

del curs anterior, referents tant al contingut (hem introduït una sessió sobre els reptes 

que planteja la immigració i la renda bàsica) com en altres qüestions, com les referents a 

la durada de les sessions, que s’han reduït una hora diària.   

Les activitats que es van desenvolupar van ser les següents: 
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• 1ª sessió: “Drets Humans Emergents i Renda Bàsica: Per què la Renda Bàsica és 

un Dret Humà Emergent?”, a càrrec d’Irkus Larrinaga, investigador del 

departament de filosofia de la Universitat del País Basc, i d’Estel·la Pareja, 

responsable del “Projecte per a una Carta de Drets Humans Emergents” a 

l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). 

• 2ª sessió: “El dret a la existència. El dret a la Renda Bàsica”, a càrrec de Daniel 

Raventós, economista i professor del departament de Teoria Sociològica i 

Metodologia de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, president de 

la Xarxa Renda Bàsica. 

• 3ª sessió: “La Renda Bàsica enfront als instruments tradicionals de l’Estat del 

Benestar”, a càrrec de José Antonio Noguera, professor de sociologia del 

departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

• 4ª sessió: “És econòmicament viable la Renda Bàsica? El cas de Catalunya”, a 

càrrec de Jordi Arcarons, catedràtic de Economia Aplicada de la Universitat de 

Barcelona. 

• 5ª sessió: “La Renda Bàsica davant del repte de la immigració”, a càrrec de Àlex 

Boso, sociòleg i investigador en el departament de Teoria Sociològica, Filosofia 

del Dret i Metodologia de la Universitat de Barcelona; i Michaela Vancea, 

investigadora i becària en docència en Teoria Política, departament de Ciències 

Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra.  

• Finalment es va projectar el documental “Efecto Iguazú” (España, 2003/ 90 min. 

director Pere Joan Ventura) 

Es va lliurar un certificat de assistència al final del seminari a totes les persones que van 

assistir a un mínim de quatre sessions. Es va lliurar també un qüestionari d’avaluació del 

seminari així com una enquesta de participació per facilitar la reflexió sobre la idoneïtat 

de canviar o no algun aspecte del projecte de la CDHE referent a la Renda Bàsica.    
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III seminari-taller del projecte de Carta de Drets Humans Emergents: “La garantia i protecció 

dels drets humans en la investigació i aplicació de les biotecnologies” 

Aquest seminari-taller va tenir lloc els dies 27, 28 i 29 de novembre de 2006. La sessió 

inaugural va ser a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la resta del seminari-

taller a la seu de l’IDHC.  

En aquest seminari-taller volíem aprofundir en les aportacions que ens ofereixen les 

biotecnologies en els camps de la medicina i de l’agricultura, reflexionar sobre quins són 

els beneficis i quins són els riscos que de la seva investigació i aplicació se’n deriven. 

Partint del coneixement que els drets humans són la base sobre la que s’edifiquen les 

qüestions bioètiques, volíem iniciar el debat sobre l’existència, o no, de garanties 

suficients en els diversos instruments de drets humans, i sobre la necessitat de donar un 

nou impuls a aquesta matèria. 

El contingut del seminari el vam enfocar des de dues perspectives. En primer lloc, 

aproximar al públic dels seminaris (en la seva totalitat pertanyent al món acadèmic i 

professional de les ciències socials) als aspectes més científics del món de les 

biotecnologies d’una manera didàctica amb l’objectiu de poder comprendre millor els 

processos involucrats en aquest tipus d’aplicacions tecnològiques. Només així es poden 

entreveure els aspectes ètics que d’elles se’n deriven. En segon lloc, un cop partíem del 

coneixement de les aplicacions en aquests dos camps, medicina i agricultura, i dels 

beneficis i riscos que d’elles se’n deriven, reflexionar sobre la necessitat o no de regular 

aquests aspectes des de la visió dels drets humans.  

El seminari el vam dividir en tres jornades: una primera inaugural en què la Dra. Gómez 

ens va explicar de primera mà la recent adoptada Declaració Universal de Bioètica i 

Drets Humans de la UNESCO (era la membre espanyola del comitè d’experts que va 

redactar-la); una segona jornada dedicada exclusivament a la biomedicina i els drets 

humans; i finalment, una tercera jornada sobre la biotecnologia dels aliments i els drets 

humans. Ens interessava abordar aquests dos aspectes de la biotecnologia, medicina i 

alimentació, ja que fan referència per separat a diferents articles del a CDHE (en concret 

l’article 1.5., dret a la salut i assistència sanitària, i els articles 8.1., dret a la ciència, 
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tecnologia i saber científic, i 8.2., referent al dret a participar en el gaudi del bé comú 

universal) . 

Durant aquest seminari-taller es van tractar els següents punts: 

• “La Declaració Universal de Bioètica i Drets Humans de la UNESCO: un 

instrument per la promoció de la llibertat i de la igualtat”, a càrrec de Yolanda 

Gómez, catedràtica de dret constitucional europeu i membre del Comitè 

Internacional de Bioètica de la UNESCO; 

• “Conceptes bàsics sobre l’aplicació de les biotecnologies en el camp mèdic”, a 

càrrec de Roser González, catedràtica de genètica de la Universitat de Barcelona; 

• “Els drets humans davant les noves tecnologies genètiques”, a càrrec de Maria 

Casado, directora de l’Observatori de Bioètica i Dret i directora del Mestratge 

en bioètica i dret de la Universitat de Barcelona;  

• “Què són els organismes modificats genèticament?”, a càrrec de Xavier Garcia, 

membre de Veterinaris Sense Fronteres i de la Plataforma Transgènics Fora;  

• “Què i qui hi ha darrera de la propietat intel·lectual? Impactes al Nord i al Sud”, a 

càrrec de Gemma Tarafa, investigadora de l’Observatori del Deute Extern en la 

Globalització;  

• “Estat jurídic de la qüestió i reptes a afrontar des de l’àmbit dels drets humans”, a 

càrrec de Ana Sánchez, professora de dret constitucional de la Universitat de 

Barcelona i membre de l’Observatori de Bioètica i Dret.  

 

Es va lliurar un certificat d’assistència al final del seminari-taller a totes les persones que 

van assistir. Es va lliurar també un qüestionari d’avaluació del seminari així com una 

enquesta de participació per facilitar la reflexió sobre la idoneïtat de canviar o no algun 

aspecte del projecte de la CDHE referent als diferents articles que mencionen les 

aplicacions de les biotecnologies. 
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5.2. Intercanvi de persones en procés de formació 

5.2.1. Beca de formació a l’Institut de Drets Humans de la Universitat Abo 
Akademi 

L'IDHC va oferir una beca d'ajuda per a poder assistir al "Curs Avançat sobre la 

Protecció Internacional dels Drets Humans" que va organitzar l'Institut de Drets 

Humans de la Universitat Abo Akademi de Finlàndia durant el mes d'agost de 2006. 

Aïda Guillen, membre de la Junta Directiva de l'IDHC, va participar en aquest curs que 

tenia com a objectiu l'anàlisi comparada dels diferents instruments, tant universals com 

regionals, de protecció dels drets humans.  

La beca per al curs s'emmarca dins de la línia d'actuació de l'IDHC sobre el procés de 

formació de professionals vinculats als drets humans, per a l’intercanvi d'experiències i 

l'establiment de contactes amb altres realitats tant europees com mundials. 

Com a seguiment del curs, professionals i professors de l’Institut de Drets Humans de 

Abo Akademi, visitaran Barcelona en propers cursos organitzats per l’IDHC, per tal 

d’enfortir l’intercanvi d’experiències i pràctiques. 

5.2.2. Beca de formació a l’Instituto Interamericano de Drets Humans 

L’IDHC va oferir una beca d’ajuda per a poder assistir al “XXIV Curso Interdisciplinario 

en Derechos Humanos: Educación en Derechos Humanos”, que va organitzar l’Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, a San José de Costa Rica del 28 d’agost al 8 de 

setembre de 2006. 

Eva Querol, advocada de Caritas migracions i relacionada amb l’IDHC mitjançant la 

Xarxa 18 de Desembre-Catalunya, va participar a aquest curs que tenia com a objectiu 

l’educació en Drets Humans.   

La beca per al curs s’emmarca dins de la línia d’actuació de l’IDHC sobre el procés de 

formació de professionals del dret i la justícia, per a l’intercanvi d’experiències i 

l’establiment de contactes amb altres realitats. Amb aquestes beques volem també 
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formar a tota una sèrie de professionals que poden donar suport puntual a activitats de 

l’IDHC, ja sigui en la seva planificació com en la seva execució. 

5.2.3. Beques d’estada al Consell d’Europa a Estrasburg 

Entre els alumnes del Curs Drets Humans que presenten un treball, avaluat per la 

direcció del Curs, sobre el Consell d’Europa, les seves institucions i els mecanismes de 

protecció dels drets humans, es concedeixen 5 beques. Aquestes consisteixen en una 

estada de 15 dies a Estrasburg, en la seu del Consell d’Europa durant el mes de 

setembre, coincidint amb la reunió de l’Assemblea Parlamentària, el Tribunal i la 

Comissió.  

Al 2006, l’estada es va dur a terme des del 25 de setembre fins el 6 d’octubre, i la beca 

va comprendre el desplaçament, l’allotjament i la borsa de viatge per als següents cinc 

becaris: Jorge Regidor, Albert Ariño, Jordi Morató-Aragonés, Julia Carretero i Karen 

Mareike Irle. 

Amb l’objectiu d’oferir una perspectiva global i àmplia de la institució, les persones amb 

les quals els becaris van mantenir trobades van ser: Elena Jurado, que treballa en la 

protecció de les minories nacionals, Ramón Prieto, que treballa en la Carta Social 

Europea, Krzysztof Zyman, cooperació i legislació en drets humans, Alfred Sixto, 

Assemblea Parlamentaria del Consell d’Europa, Hanno Hartig, minories i igualtat, 

Josep Casadevall, jutge de la Cort Europea de Drets Humans, Alfonso de Salas, 

cooperació intergovernamental en drets humans, Santiago Quesada, Cort Europea de 

Drets Humans, Montserrat Enrich-Mas, Cort Europea de Drets Humans, Manuel 

Lezertua, oficina del Comissari europeu de Drets Humans, Javier Borrego, jutge de 

la Cort Europea de Drets Humans, Elda Moreno, programa “Construir una Europa per 

i amb els infants”, Agnieszka Szklanna, servei de execució de les sentències de la 

Cort Europea de Drets Humans, Franziska Klopper, divisió dels mitjans de 

comunicació, i Claudia Lam, Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància.  

Finalitzada l’estada, els becaris van presentar un informe sobre les seves experiències al 

Consell d’Europa. D’aquests es van extreure valoracions molt positives i el que més els 
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va impressionar van ser les entrevistes en les que afirmen que han pogut conèixer què és 

el que hi ha darrera de les institucions internacionals i dels seus funcionaris.  

5.2.4. Beques d’estada a l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides 

pels Drets Humans a Ginebra 

Cada any, entre els post-graduats matriculats al Curs Drets Humans que presenten un 

treball d’investigació sobre la protecció internacional dels drets humans i la funció de les 

Nacions Unides en aquesta matèria, es concedeix una beca d’estada de tres mesos a 

l’Oficina de l’Alt Comissionat pels Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra. 

La beca consisteix en un stage, a l’Oficina de l’Alt Comissionat pels Drets Humans de les 

Nacions Unides a Ginebra, incorporant-se al programa de persones en pràctiques de 

formació que ofereix aquesta institució, recolzant un programa o projecte específic. 

En l’edició 2005, la beneficiària de la beca ha estat Laura López Bech, amb el treball “La 

protecció internacional del dret a la llibertat religiosa en l’àmbit escolar: un conflicte 

emergent”. La seva estada ha sigut de gener a març de 2006 a la Unitat de Metodologia, 

Educació i Formació, que s’ocupa del Programa Mundial per a l’Educació en Drets 

Humans. La beca ha cobert les despeses de desplaçament i estada.  

La valoració feta per la becada és molt positiva ja que l’experiència li ha permès realitzar 

una recerca força avançada en els temes que amb ella li interessen professionalment. Així 

mateix, l’estada a Ginebra, en un ambient tan internacional, ha estat un dels aspectes 

més enriquidors de la beca. 

En l’edició 2006 la beca ha recaigut en Vanessa Villalibre Fernández, amb el treball 

“Lucha contra el terrorismo y Derechos Humanos en el marco de las Naciones Unidas”. 

La seva estada a l’Oficina de l’Alt Comissionat pels Drets Humans de les Nacions Unides 

a Ginebra està prevista per al primer trimestre de 2007. 
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5.2.5. Beca de pràctiques al Síndic de Greuges de Catalunya 

Anualment, en el marc del Curs Drets Humans, es concedeix una beca de 6 mesos de 

duració per als llicenciats i llicenciades en dret que presenten un treball sobre la 

protecció dels drets econòmics i socials a Catalunya.  

La beneficiària de la beca al 2006 ha estat Meritxell López. Durant els sis mesos de 

pràctiques ha desenvolupat diferents col·laboracions, entre les que destaquen la 

investigació per a la construcció d’una xarxa d’institucions i entitats de defensa dels drets 

humans i la realització de les resolucions que, junt a l’informe, es presenta anualment al 

Parlament de Catalunya. En aquest últim punt, la seva tasca es va centrar en l’àmbit de la 

promoció normativa.  

 

5.3. Pràctiques a la seu de l’IDHC 

5.3.1. Programa Europeu Leonardo 

Al 2006 hem signat un conveni amb la Universitat de Xipre, que es suma al que tenim 

amb la Universitat Tor Vergara de Roma, per a realitzar unes pràctiques professionals a 

l’IDHC, a través del programa europeu “Leonardo” que promou la relació entre el món 

acadèmic i el món laboral. 

Aquest conveni amb la Universitat de Xipre permetrà, al març del 2007, que comenci el 

seu període de pràctiques una alumna d’aquesta Universitat. 

5.3.2. Màster d’Estudis Internacionals de la Universitat de Barcelona 

L’IDHC té un conveni de col·laboració amb el Centre d’Estudis Internacional de la 

Universitat de Barcelona, per acollir a alumnes en pràctiques remunerades de l’últim 

curs del Mestratge en Estudis Internacionals 
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5.3.3. Màster en Estudis Internacionals de l’Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI) 

Al 2005 es va iniciar la col·laboració amb l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals 

(IBEI) per a la realització de pràctiques remunerades durant 6 mesos a la seu de l’IDHC 

per part d’estudiants del Mestratge d’Estudis Internacionals de l’IBEI.  

Al setembre del 2005 es va incorporar a l’equip de l’IDHC l’Estel·la Pareja, per a 

participar i col·laborar en les activitats pròpies de l’IDHC, concretament, les actuacions 

que es van dur a terme en el marc del projecte “Carta de Drets Humans Emergents”. 

Les seves pràctiques han estat renovades el mes de març de 2006. 

5.3.4. Programa “dret al Dret” 

Anaïs Franquesa, estudiant de dret de la Universitat de Barcelona, va realitzar pràctiques 

remunerades durant el 2006, en el marc del projecte “dret al Dret”. Aquest estableix un 

període de pràctiques d’un any amb l’objectiu principal d’afavorir la col·laboració i el 

treball conjunt entre la Facultat de Dret (UB) i les organitzacions públiques, socials i 

professionals, millorant la formació dels estudiants. 

L’estudiant va col·laborar en tots el treballs d’assessorament i sensibilització que l’IDHC 

realitza en l’àrea de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 

 

5.4. Participació en altres cursos 

5.4.1. Seminari “Reptes actuals en els drets humans. La Convenció sobre els 
Drets dels Nens” 

L’ONG Save the Children va convidar al director de l’IDHC, David Bondia, a participar 

com a ponent al seminari “Reptes actuals en els drets humans. La Convenció sobre els 

Drets dels Nens”, que va tenir lloc a Barcelona del 13 al 15 de març de 2006. La seva 

ponència va ser el 15 de març sota el títol “L’aplicació directa de la Convenció al nostre 

entorn”.  
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5.4.2. III Seminari sobre prostitució: Legalització o abolició? 

Jaume Saura, president de l’IDHC, va realitzar la ponència “Els Drets Humans, un dret 

de les dones” als III Seminari sobre prostitució: Legalització o abolició?, organitzat pel Lobby 

de Dones de Catalunya i la Plataforma Catalana de suport al Lobby europeu de Dones, 

el 19 i 20 de maig de 2006 al Centre Internacional de Premsa de Barcelona. 

5.4.3. VIII Jornades de Mediació  

Les VIII Jornades de Mediació a Badalona, organitzades per la Fundació Internacional 

Olof Palme i l’Ajuntament de Badalona el 15 de juliol de 2006, van comptar amb la 

col·laboració de l’IDHC i de Ponts de Mediació. 

David Bondia, director del IDHC, contribuí amb la ponència “Els drets humans, nous 

reptes, noves eines”.  

5.4.4. Trobada “Governabilitat democràtica i societats multiculturals” 

Emmarcat dins dels cursos d’estiu de la Universitat Menéndez Pelayo de Santander, es va 

celebrar la trobada “Governabilitat democràtica i societats multiculturats”, el 28 i 29 

d’agost de 2006. 

La trobada, dirigida pel president d’honor de l’IDHC, José Manuel Bandrés, va contar 

amb la participació de Jaume Saura, president de l’IDHC, a la taula rodona “Identitats, 

desenvolupament i democràcia a l’era de la globalització” 

5.4.5. Curs “Ciutat, drets humans i pau” 

El Centre UNESCO del País Basc va convidar a la directora gerent de l’IDHC, Aïda 

Guillén, a participar com a ponent al curs “Ciutat, drets humans i Pau”, que va tenir lloc 

a San Sebastián els dies 31 d’agost i 1 de setembre dins dels cursos d’estiu de la 

Universitat del País Basc. La taula rodona on va participar l’IDHC va ser “L’experiència 

d’algunes ciutats europees que han assumit un paper internacional en matèria de drets 

humans i pau”, explicant les bones pràctiques de ciutats de la província de Barcelona en 

l’aplicació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 
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5.4.6. II Curs de Drets Socials 

L’Observatori DESC, del que forma part l’IDHC, va organitzar els dilluns i dijous 

d’octubre, novembre i desembre de 2006 el II Curs de Drets Socials a la Universitat de 

Barcelona.  

El Curs va estar dividit en quatre blocs: 1. Introducció: orígens històrics i conceptuals; 2. 

Mecanismes de protecció dels Drets Socials; 3. Subjectes en situació de vulnerabilitat; 4. 

Drets Socials Emergents. 

El director, David Bondia, i el president de l’IDHC, Jaume Saura, van participar a les 

sessions9 sobre “Els Drets Humans i les seves garanties”, “Immigració i drets socials”, 

“La Carta de Drets Humans Emergents” i “Del dret al treball al dret a la renda bàsica”. 

                                                 
9 Veure programa a la web de l’IDHC: http://www.idhc.org/cat/142_seminaris.asp 

http://www.idhc.org/cat/142_seminaris.asp
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6. FOMENT I PARTICIPACIÓ EN XARXES I 
PRESÈNCIA INTERNACIONAL 

6. FOMENT I PARTICIPACIÓ EN XARXES I  
PRESÈNCIA INTERNACIONAL 

En el treball diari de l’IDHC, la col·laboració amb altres entitats i el treball en xarxa són 

essencials per a la consecució dels nostres objectius, i per a multiplicar esforços i 

resultats en la nostra tasca de promoció, sensibilització i protecció dels drets humans. És 

per això que l’IDHC fomenta i participa en diverses xarxes, federacions i entitats de 

segon grau, tant de l’àmbit català com internacional. 

 

6.1. Associacionisme i participació 

6.1.1. Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans10  

 

Després d’un canvi en la Presidència i en algunes vocalies, a mitjans de 2006, la Federació està 

afrontant una nova etapa. L’IDHC, com a membre i vocal de la Junta de la FCONGDH, ha 

participat activament en l’organització i implementació de les activitats de la FCONGDH. Al llarg 

de 2006, com a vocal de la Junta, l’IDHC ha participat activament en: 

• Redacció del projecte de sensibilització sobre la situació dels drets humans a 

Txetxènia en col·laboració a la Lliga dels Drets dels Pobles que es va 

desenvolupar en el marc de la campanya “Txetxènia, trenquem el silenci”. 

• Recolzament i assessorament en la gestió de la campanya “Txetxènia, trenquem 

el silenci” 

• La coordinació del grup de treball de campanyes 

• Assessorament i col·laboració en la preparació de la diada pels drets humans que 

es va centrar en “Participació i immigració” 

• Assistir en reunions de caràcter institucional amb representants polítics i altres 

entitats cíviques de Catalunya com a representant de la Junta.  

• Preparació de les activitats i campanyes pel pròxim any. 

 

                                                 
10 Per a més informació visiteu el web de la FCONGDH  www.dretshumans.cat 
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A més a més, en Jaume Saura, president de l’IDHC, va participar en la taula rodona organitzada 

en motiu del Dia Internacional dels Drets Humans sota el lema “Participació i immigració” en 

què va presentar la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat com un 

instrument que afavoreix la participació política de les persones nouvingudes.  

 

L’IDHC ha col·laborat amb la FCONGDH amb la cessió d’una col·lecció de gravats titulada 

“Drets Humans” per a la celebració d’una exposició en el nou local de la Federació. Aquesta 

col·lecció de gravats forma part del projecte de final de curs de l’Escola d’Arts i Oficis de la 

Diputació de Barcelona i consisteix en un total de 30 gravats, en què cada gravat correspon a un 

dels articles de la Declaració Universal del Drets Humans. La cessió de la col·lecció a la 

FCONGDH va comptar amb el vist i plau de l’Escola d’Arts i Oficis i dels seus respectius autors.  

6.1.2. Federación de Asociaciones para la Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos11 

L’IDHC forma part de la Federación de Asociaciones para la Defensa y Promoción de 

los Derechos Humanos, amb seu a Madrid. La Federació té un Estatut Consultiu Especial 

davant l’ECOSOC de les Nacions Unides, i és gràcies a aquests estatut que realitzem les 

visites al Consell de Drets Humans a Ginebra que s’expliquen més endavant, a l’epígraf 

6.2. 

Durant el 2006 hem acudit a les diferents convocatòries d’assemblees i reunions de la 

Federació, amb la finalitat de col·laborar amb varis projectes, entre els que destaquem la 

participació en la Xarxa EuroMediterrània de Drets Humans (www. euromedrights.net). 

Tant el vice-president de l’IDHC, Miguel Ángel Gimeno, com el director de l’IDHC, 

David Bondia, formen part de dos grups de treball de la xarxa: en el de Justícia i en el de 

Palestina respectivament.   

L’objectiu del grup de treball sobre Justícia és promoure la independència i imparcialitat 

dels sistemes judicials en la regió euromediterrània. Amb aquesta finalitat en Miguel 

Angel Gimeno va assistir a la reunió del grup de treball que va tenir lloc a Casablanca, 

Marroc, els dies 11 i 12 de novembre de 2006.  

                                                 
11 http://www.fddhh.eurosur.org/ 

http://www.fddhh.eurosur.org/
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Pel que fa al grup de treball sobre Palestina els seus objectius són fonamentalment 

promoure i protegir els drets humans dels palestins dins dels Territoris Ocupats i en els 

països que han acollit als refugiats. Una missió formada per tres persones del grup de 

treball, entre elles en David Bondia, va visitar la franja de Gaza i els territoris ocupats del 

28 d’agost al 3 de setembre. La visita es va celebrar en motiu del empitjorament de les 

condicions de vida als Territoris Ocupats, a Cisjordània i a la franja de Gaza a causa de 

l’operació militar israeliana “Operation Summer Rains” a la franja de Gaza i a la guerra 

entre Israel i la milícia libanesa de Hezbollah. El resultat de la visita ha estat un informe12 

en què es critica durament la situació dels drets humans en aquesta regió i on els 

experts fan una sèrie de recomanacions tant al govern d’Israel com a l’Autoritat Palestina 

amb la finalitat de millorar les condicions de vida de la població civil.  

6.1.3. Xarxa 18 de Desembre-Catalunya 

La Xarxa 18 de Desembre-Catalunya es va crear el 18 de desembre de 2002 i des de 

llavors és un espai de trobada, diàleg i reunió, de caràcter horitzontal, sense lideratge de 

persones ni organitzacions, informal, oberta i plural, per a intercanviar i fer circular la 

informació, propostes i punts de vista sobre els processos migratoris en la seva totalitat. 

L’IDHC forma part de la Xarxa des del 2003. 

La Xarxa també forma part de la Plataforma Europea pels Drets dels Treballadors 

Migrants (EPMWR). Al 2006, la Rosa Oliveres, com a representant de l’IDHC a la Xarxa 

18 de Desembre-Catalunya, ha assistit a la reunió de la Plataforma Europea que va tenir 

lloc a Brussel·les del 10 al 12 de febrer. En aquesta reunió es va constituir la Secretaria 

de la Plataforma i el pla d’actuació pel 2006-2007. 

Una de les actuacions consensuades va ser la participació de la Plataforma Europea al II 

Fòrum Social Mundial de les Migracions, que va tenir lloc a Rivas Vaciamadrid del 22 al 

24 de juny. La Plataforma va organitzar un seminari sobre la Convenció Internacional de 

Nacions Unides sobre la Protecció dels Drets de Tots els Treballadors Migratoris i dels 

seus Familiars on van participar el senyor Carlos Villán-Durán, president de l’AEDIDH, 

                                                 
12 Per a visualitzar l’informe visitar http://www.euromedrights.net/pages/55 
 

http://www.euromedrights.net/pages/55
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Klaus Dik Nielsen, d’Amnistia Internacional, Santiago González, del sindicat USO, Marie 

d’Auchamp i Isabelle Slinckx, December 18, i Rosa Oliveres. 

El 17 de desembre la Xarxa 18 de Desembre-Catalunya va coorganitzar, juntament amb 

la Secretaria per a la Immigració, l’Ajuntament de Barcelona i el Consell Municipal 

d’Immigració de Barcelona, l’acte anual de la Xarxa per a difondre el contingut de la 

Convenció Internacional de Nacions Unides sobre la Protecció dels Drets de Tots els 

Treballadors Migratoris i dels seus Familiars i promocionar la seva firma i ratificació per 

part del govern espanyol. 

L’IDHC va aportar una sessió de contacontes a la sessió lúdica de la tarda, al Teatre del 

Casino de l’Aliança de Poblenou. 

6.1.4. Observatori DESC 

L’IDHC forma part, conjuntament amb unes altres 12 entitats catalanes, de l’Observatori 

DESC, entitat de segon grau que té com a principal objectiu la mobilització i capacitació 

de les comunitats víctimes de violacions dels drets econòmics, socials i culturals per a 

que adoptin un paper més actiu en aquelles decisions que afecten al seu benestar i al 

gaudi dels seus drets socials fonamentals, com són l’habitatge, l’educació o el treball. 

Com a membres de l’Observatori DESC vàrem participar al II Curs de Drets Socials 

(epígraf 5.4.6. d’aquesta memòria). 

6.1.5. Xarxa de docència i investigació en drets humans 

El 14 i 15 de desembre va tenir lloc la I Trobada “Investigació i Docència Universitària 

sobre Drets Humans” organitzat per l’Institut de Drets Humans de la Universitat de 

València i l’Institut de Drets Humans Bartolomé de las Casas de la Universitat Carlos III 

de Madrid. 

A la trobada vàrem assistir prop de 30 instituts, departaments universitaris i associacions 

que treballen sobre els drets humans i vam acordar formar una xarxa de docència i 

investigació en drets humans que s’anirà perfilant al llarg del 2007. 
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6.1.6. Coordinadora Catalana per a la prevenció de la tortura 

L’IDHC forma part de la Coordinadora Catalana per a la prevenció de la tortura i de la 

Coordinadora Estatal. A llarg de 2006 hem participat fent difusió a la nostra pàgina web 

de les activitats d’aquestes dues coordinadores, i signant els manifestos que es posen a 

consulta entre els membres d’aquestes coordinadores. 

Com a fets més puntuals, en Jaume Saura va assistir al I Fòrum Internacional 

d’Observatoris de la Violència, i en David Bondia i Aïda Guillén, de l’equip directiu de 

l’IDHC, van mantenir una reunió, juntament amb altres membres de la Coordinadora, 

amb el Conseller de Justícia per parlar sobre la Ratificació del Protocol Facultatiu de la 

Convenció sobre la Tortura i les implicacions que puguin derivar-se per a l’administració 

de Catalunya.  

 

6.2. Consell de Drets Humans de les Nacions Unides 

Com a membres de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos, amb Estatut Consultiu Especial davant l’ECOSOC, l’IDHC porta 

participant en qualitat d’observadors a les sessions de la Comissió de Drets Humans de 

les Nacions Unides a Ginebra des de fa 10 anys. 

La 62na Sessió de la Comissió estava prevista per al març de 2006, però degut a la 

reforma que finalment s’ha produït i a la conversió de la Comissió en el Consell de 

Drets Humans, aquesta sessió no es va desenvolupar de la manera habitual. 

L’IDHC ha estat convocat a quatre reunions amb l’Oficina de Drets Humans del 

Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, en que s’informava les ONGs que tenim 

l’estatut d’observadors del desenvolupament del canvi dins aquest organisme de Nacions 

Unides: les reunions van ser el 10 i 14 de març, el 12 de maig i el 15 de juny, l’última poc 

abans de la inauguració del Consell de Drets Humans el 19 juny de 2006. 
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Degut al moment protocol·lari del primer Consell, l’IDHC no va estar present fins el 

setembre, quan va tenir lloc el segon Consell, per tal de desenvolupar les tasques que 

fins ara es feien al sí de la Comissió, i les quals han estat: 

• Comprovar els canvis que s’han introduït al nou Consell de Drets Humans 

respecte la antiga Comissió; 

• Seguiment de les discussions al Ple dels temes que es van presentar; 

• Establiment de contactes i intercanvis d’impressions amb Relators Especials, 

missions permanents i ONG’s; 

• Contactes amb participants a la Conferència Internacional de la Convenció 

d’Ottawa per lluitar contra l’ús de mines personals; 

• Reunió de les ONG’s assistents al Consell convocada per la CONGO, amb 

l’assistència d’una representant de l’oficina d’enllaç amb ONG’s del Consell, per a 

debatre i intercanviar impressions sobre la participació de les ONG’s dins el 

diàleg interactiu sobre els procediments especials temàtics. 

L’IDHC va elaborar un informe amb les nostres impressions per a la Federación de 

Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos i les ONG’s catalanes. 

 

6.3. Sessions de treball 

 6.3.1. Divisió de Drets Humans i Lluita Contra la Discriminació de la 

UNESCO 

El president va tenir dues reunions amb els responsables de la Divisió de Drets Humans 

i Lluita contra la Discriminació de la UNESCO, el Sr. Lazarev i el Sr. Volodine, per tal de 

concretar la participació de l’IDHC al II Fòrum Mundial de Nantes que va tenir lloc entre 

el 10 i el 13 de Juliol de 2006.  

Així mateix, es va tractar el tema de la coordinació de la Xarxa d’Instituts de Drets 

Humans de la UNESCO i les possibilitats de la seva millora i dinamització. 
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6.3.2. Direcció General de Drets Humans del Consell d’Europa 

Durant el 2 i el 3 d’octubre de 2006, l’Aïda Guillén i en David Bondia van reunir-se amb 

Phillipe Boillart, Director General de Drets Humans, i amb responsables d’altres àrees 

del Consell d’Europa per tal de concretar la participació del Consell d’Europa en el XXV 

Curs de Drets Humans de l’IDHC. 

També es va concretar el conveni de col·laboració entre el Consell d’Europa i l’IDHC 

per la visita dels parlamentaris i polítics Txetxens a Barcelona. 

 

6.4. Participació a Fòrums Internacionals 

6.4.1. Fòrum Social Mundial 

En el VI Fòrum Social Mundial 2006, dues han estat les aportacions de l’IDHC. Per una 

banda el president Jaume Saura i la directora gerent Aïda Guillén van participar en el II 

Fòrum de les Amèriques a Caracas, Veneçuela; i per altra el director David Bondia va 

estar present al Fòrum de Bamako, Malí. 

A Caracas es va presentar la Carta de Drets Humans Emergents a un seminari el 25 de 

gener de 2006, que va comptar amb la participació d’una trentena de persones 

d’organitzacions majoritàriament del continent americà. El seminari va servir per discutir 

el procés de redacció de la Carta i també per fer avenços en alguns dels punts menys 

desenvolupats com ara el dret al treball. 

El seminari a Bamako va tractar sobre temes més propers a la realitat africana, com ara 

el dret a l’aigua potable com a part del dret a una existència digna, sempre en el marc de 

la Carta de Drets Humans Emergents. Els contactes amb organitzacions de l’Àfrica van 

obrir un nou camí fins ara no transitat per l’IDHC, i que desitgem poder continuar 

caminant.  
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6.4.2. Fòrum Social Mundial de les Migracions 

El II Fòrum Social Mundial de les Migracions va tenir lloc a Rivas Vaciamadrid del 22 al 24 

de juny i l’IDHC, en representació de la Xarxa 18 de Desembre-Catalunya, va participar 

en el seminari sobre la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre la Protecció 

dels Drets de Tots els Treballadors Migratoris i dels seus Familiars, organitzat per la 

Plataforma Europea pels Drets dels Treballadors Migratoris (EPMWR) amb la 

intervenció de Rosa Oliveres en la taula on van ésser presents també el senyor Carlos 

Villán-Durán, president de l’AEDIDH, Klaus Dik Nielsen, d’Amnistia Internacional, 

Santiago González, del sindicat USO, Marie d’Auchamp i Isabelle Slinckx, December 18. 

En aquest seminari es va explicar la tasca de la Xarxa 18 de Desembre-Catalunya amb 

els parlamentaris catalans, ja sigui aconseguint els dos pronunciaments d’aquesta cambra 

a favor de què el govern espanyol signi i ratifiqui la Convenció, com la sessió explicativa 

davant la Comissió Permanent de Legislatura sobre Immigració del Parlament de 

Catalunya. 

Es van mantenir contactes amb altres entitats interessades a fer el mateix a les seves 

comunitats autònomes o governs regionals (Canadà, Bèlgica...), i els mitjans de 

comunicació presents al FSMM també es van interessar en aquesta experiència. 

6.4.3. Fòrum Mundial de Drets Humans 

El II Fòrum Mundial de Drets Humans ha tingut lloc a la ciutat francesa de Nantes del 10 

al 13 de juliol, i l’IDHC, tal i com va fer en la primera edició, ha estat present amb la 

participació de l’Aïda Guillén, Agueda Mera i Rosa Oliveres. Els tres eixos temàtics del 

Fòrum eren: Discriminació i diversitat, Globalització econòmica i drets humans i 

Responsabilitats i solidaritat. 

El nostre objectiu ha sigut estar present a les taules on es tractaven els nous drets o 

drets emergents, com ara el dret a la integritat personal, dret a la pau, dret a la igualtat 

d’oportunitats, dret a l’elecció dels vincles personals, dret dels pobles indígenes.... Així 

mateix, la trobada ha servit per presentar la Carta de Drets Humans Emergents. El dret 
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a la ciutat i els drets humans a la ciutat han estat un altre dels temes més treballats per 

l’IDHC al Fòrum. 

La resposta ha estat molt satisfactòria i hem fet contacte amb persones vinculades a 

diversos moviments socials i associatius i que per primer cop eren reconeguts a nivell 

mundial en aquest Fòrum. En aquest sentit destaquem els contactes fet amb l’Associació 

Marroquí de Drets Humans, la Comissió Nacional de Drets Humans de Mèxic o 

Women’s Solidarity. 

Hem tingut l’oportunitat de realitzar reunions informals amb diversos actors i 

institucions amb els que treballem ja des de fa temps, com per exemple: Rodolfo 

Stavenhagen, relator especial de Nacions Unides per als Pobles Indígenes, Jorg 

Polawiericz, cap de la Unitat de Drets Humans del Consell d’Europa, Vladimir Volodine, 

cap de la Divisió de Lluita Contra la Discriminació de la UNESCO; Sílvia Escobar, 

ambaixadora d’Espanya per als Drets Humans; i Rodolfo Mattarollo, Secretari d’Estat per 

als Drets Humans de la República Argentina. 

6.4.4. Fòrum d’Autoritats Locals de Perifèria 2006 

El president de l’IDHC, el Sr. Jaume Saura, va participar al Fòrum d’Autoritats Locals de 

Perifèria, organitzat al març de 2006 a la ciutat francesa de Nanterre, i sota l’auspici de la 

UNESCO. 

La participació del Sr. Saura es va produir el 3 de març a la sessió plenària que duia per 

títol “Front a les exclusions socials, a les violències : el compromís de les perifèries pels 

drets de tothom i metròpolis solidàries”. 

6.4.5. Foro Social Europeu - Atenes 

Dins de l’estratègia de difusió del projecte de Carta de Drets Humans Emergents vam 

participar al IV Fòrum Social Europeu que va tenir lloc a Atenes del 4 al 7 de maig de 

2006. Així doncs, vam presentar i discutir la CDHE en l’àmbit europeu amb la finalitat de 

donar-la a conèixer i aconseguir recolzament per part de la societat civil europea. L’acte 
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es va celebrar el 6 de maig i es titulava “Charter of Emerging Human Rights: a challenge to 

globalisation” . L’acte es va desenvolupar plenament en anglès i es va adoptar el format de 

taller per poder així fomentar al màxim el diàleg entre els assistents. 

6.4.6. Primer Fòrum Internacional d’Observatoris de la Violència 

El president de l’IDHC, en Jaume Saura, va participar a l’acte inaugural del primer Fòrum 

Internacional d’Observatoris de la Violència, que va organitzar l’Institut Català 

d’Antropologia, el 25 d’octubre de 2006 a l’auditori CaixaForum. 

 

6.5. Participació en altres actes 

6.5.1. III Fòrum d’Urbanisme per un desenvolupament sostenible: la ciutat i 

els drets humans 

El Consejo Superior de Arquitectos de España i el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Aragón van invitar al president de l’IDHC, Jaume Saura a participar com a ponent al III 

Fòrum d’Urbanisme per un desenvolupament sostenible: la ciutat i els drets humans, que 

va tenir lloc en Saragossa el 21, 22 i 23 de setembre de 2006.  

Jaume Saura va participar en la taula rodona “La ciutat i els drets humans”. 

6.5.2. VI Cicle Nous Drets Humans 2006 

José Manuel Bandrés, president d’honor de l’IDHC, i Jaume Saura, president de l’IDHC 

van presentar el projecte de Carta de Drets Humans Emergents durant la inauguració 

del VI Cicle Nous Drets Humans, el 3 d’octubre de 2006. 

Les trobades van ser organitzades per l’Ajuntament de Sabadell tots els dimarts del mes 

d’octubre de 2006. 
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6.5.3. XIII Trobada de barris perifèrics d’Europa: Cultures i Conflictes 

David Bondia, director de l’IDHC, va participar a la taula rodona “Les ciutats com 

avantguardistes de la resistència contra el racisme”, en el marc de la XIII Trobada de 

barris perifèrics d’Europa: Cultures i Conflictes, organitzat per Beat Initiative del 23 al 25 

de novembre a Belfast. 
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7. PUBLICACIONS I INVESTIGACIONS 7. PUBLICACIONS I INVESTIGACIONS 

Durant l’any 2006 hem reeditat la Carta de Drets Humans Emergents i s’han multiplicat 

els estudis i investigacions que realitza l’IDHC, que veuran la llum al llarg del 2007. Les 

publicacions de 2006 han estat les següents. 

 

7.1. El conflicte d’Iraq i el Dret Internacional Humanitari 

Anaïs Franquesa, becària de l’IDHC, va dur a terme una investigació sobre el conflicte 

d’Iraq que en aquest moment està disponible a la pàgina web de l’IDHC i que es 

publicarà l’any vinent.   

En aquest estudi es fa un breu anàlisi d’aquest conflicte des del punt de vista de quin és el 

dret aplicable en cadascuna de les diferents etapes de la guerra i, per tant, de què és el 

que s’està incomplint. No es pot oblidar que no tot està permès en un conflicte armat.   

L’estudi es divideix en tres fases. La primera és la corresponent al moment en què el 

“trio de les Açores” ataca Iraq i les violacions del Dret Internacional Públic que això 

implica. La segona correspon al moment immediatament posterior, en què la Coalició 

inicia l’ocupació efectiva del territori entrant en joc el Dret Internacional Humanitari. 

Finalment, la tercera, a partir del moment en què es declara formalment finalitzada 

l’ocupació i s’inicia un “procés constituent”.  

 

7.2. Sèrie Conflictes Oblidats 

En el marc del programa “Conflictes Oblidats” s’ha iniciat la publicació d’una sèrie de 

monogràfics homònims sobre cadascú dels conflictes abordats al programa. 
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El primer número va estar dedicat a Nepal. En ell es van publicar la investigació 

realitzada per Maria Campuzano i les ponències dels participants a la taula rodona Nepal: 

un conflicte oblidat13.  

L’Agueda Mera ha realitzat un estudi sobre el Sàhara Occidental que es publicarà al 

2007. 

 

7.3. El Conveni Europeu de Drets Humans, el Tribunal 

d’Estrasburg i la seva jurisprudència 

A principis de 2007 sortirà la primera impressió del manual “El Conveni europeu de 

drets humans, el Tribunal d’Estrasburg i la seva jurisprudència” del jutge andorrà Josep 

Casadevall. El llibre editat per l’Institut de Drets Humans de Catalunya, en col·laboració 

amb l’editorial Bosch, es troba, a finals de 2006, en premsa. 

                                                 
13 Per a més informació, veure l’epígraf 3.4.1. d’aquesta memòria.  
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8. ACTIVITATS PUNTUALS 8. ACTIVITATS PUNTUALS 

 

8.1. Informe Gil Robles 

L’IDHC va organitzar una visita del llavors Comissari pels Drets Humans del Consell 

d’Europa, Álvaro Gil-Robles, a Barcelona per presentar l’Informe sobre la situació del 

Drets Humans a Espanya. L’acte, que va tenir lloc el 9 de febrer a Col·legi de Periodistes 

de Catalunya, va comptar amb la participació de Miguel Angel Gimeno, vicepresident de 

l’IDHC.  

 El document recull una radiografia precisa i meticulosa sobre la situació del drets 

humans a Espanya, les carències del seu sistema de protecció, i les recomanacions a les 

autoritats per pal·liar-les. Aquest informe es va realitzar a partir de la visita del 

Comissari a l’estat espanyol del 10 al 19 de març de 2005. 

 

8.2. Seminari Dret a la Pau 

El cinquè seminari regional d’experts relatiu al projecte de Declaració Universal del dret 

humà a la Pau va tenir lloc a Barcelona els dies 28 i 29 de setembre de 2006m a la seu de 

l’IDHC. Van participar en el mateix una vintena d’experts i autoritats interessades. 

L’Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos (AEDIDH), encarregada de la secretaria tècnica, va comptar amb 

la col·laboració de l’IDHC i de la Universitat de Barcelona en la realització i organització 

del mateix.  

El seminari va ser un dels sis organitzades durant el 2006 en distintes comunitats 

espanyoles amb l’objectiu comú de debatre el futur projecte de Declaració.14 

                                                 
14 Més informació sobre aquest projecte a la pàgina web de l’AEDIDH, http://www.aedidh.org  

http://www.aedidh.org
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8.3. Visita de polítics i parlamentaris Txetxens – Consell d’Europa 

L’IDHC va col·laborar amb el Consell d’Europa organitzant la visita d’estudi de 

representants del govern i del poder legislatiu de la República de Txetxènia, que va tenir 

lloc a Barcelona del 11 al 14 de desembre de 2006. La visita – treball formava part d’un 

programa de cooperació entre el Consell d’Europa i la Federació Russa a la República 

Txetxena durant el 2006. 

L’objectiu de la visita era recopilar informació sobre el tractament de quatre temes 

fonamentals: descentralització, drets humans, forces de seguretat i presons. Amb aquest 

motiu es van programar diverses visites tant a institucions com altres centres claus en 

l’organització de l’estat descentralitzat com l’Institut d’Estudis Autonòmics, Parlament de 

Catalunya, Síndic de Greuges, Departament d’Interior, Comissaria de Mossos de Les 

Corts, Palau de Justícia i la presó de Can Brians. 

El format de les visites va consistir en diverses entrevistes amb els representants de cada 

organisme amb l’objectiu de transmetre una visió clara sobre l’estructura, prerrogatives i 

funcionament de les diverses institucions, sempre amb l’eix transversal dels drets 

humans.  

 

8.4. Conferències sobre drets humans 

8.4.1. VIè Memorial Octavi Pellisa. Drets humans en perill i democràcies 

imperfectes 

L’IDHC va ser coorganitzador junt al Centre de Treball i Documentació (CTD) del “Viè 

Memorial Octavi Pellisa. Drets humans en perill i democràcies imperfectes” que es va 

celebrar el 19 i 20 de maig de 2006 a l’auditori UPF de la Facultat de Periodisme de 

Barcelona.  
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Durant l’acte , el director de l’IDHC, David Bondia, va oferir la ponència “Situació dels 

Drets Humans a Catalunya i Espanya –Llei d’Estrangeria, Centres d’Internament, les 

tanques de Ceuta i Melilla, situació de les presons i de la tortura a l’Estat espanyol” 

8.4.2. VIII Jornades de Mediació a Badalona 

Les VIII Jornades de Mediació a Badalona, organitzades per la Fundació Internacional 

Olof Palme i l’Ajuntament de Badalona el 15 de juliol de 2006, van comptar amb la 

col·laboració de l’IDHC i de Ponts de Mediació. 

David Bondia, director de l’IDHC, va contribuir amb la ponència “Els drets humans, nous 

reptes, noves eines”. 

8.4.3. Jornada 120 aniversari de l’abolició de l’esclavatge a l’Estat espanyol 

Conjuntament amb l’Ateneu Barcelonès i el Programa per a l’Institut Internacional per la 

Pau del Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de 

Catalunya, l’IDHC va organitzar la jornada “120 aniversari de l’abolició de l’esclavatge a 

l’Estat espanyol”. 

Tant el president com el director de l’IDHC, Jaume Saura i David Bondia, van participar 

com a ponents durant la jornada que va tenir lloc el 5 i 7 d’octubre de 2006 a la sala 

d’actes de l’Ateneu Barcelonès. 

 

8.5. Entrevistes en ràdio, televisió i premsa 

La presència mediàtica de l’IDHC augmenta dia a dia. En el transcurs de 2006, les 

agendes dels mitjans escrits de Barcelona van fer ressò dels actes públics organitzats per 

l’IDHC i col·laboradors i membre del staff de l’IDHC van realitzar nombroses 

intervencions en diferents mitjans de comunicació que a continuació es detallen: 
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• participació de David Bondia, director de l’IDHC, en el programa A4 Bandes de 

Ràdio 4, el 30 de gener; 

• participació de David Bondia, director de l’IDHC, en Ràdio Sabadell, el 2 de 

febrer; 

• participació de David Bondia, director de l’IDHC, en Ràdio Hospitalet, el 3 de 

febrer; 

• entrevista a Álvaro Gil Robles per parlar de l’informe del Consell d’Europa sobre 

la Situació dels Drets Humans a Espanya, en el programa La nit al dia de TV3, el 9 

de febrer; 

• entrevista a Miguel Angel Gimeno, vice-president de l’IDHC per parlar de 

l’informe del Consell d’Europa sobre la Situació dels Drets Humans a Espanya, en 

el programa Metròpoli de TV Comtal, el 10 de febrer; 

• intervenció de Jaume Saura, president de l’IDHC, en els informatius de Ona 

Catalana per parlar sobre l’informe de les Nacions Unides sobre Guantánamo, , 

el 14 de febrer;  

• participació de David Bondia, director de l’IDHC, junt a membres de Amnistia 

Internacional i Reportes sense Fronteres en un debat sobre la situació dels drets 

humans al món, en el programa A4 Bandes de Ràdio 4, el 22 de febrer; 

• intervenció de David Bondia, director de l’IDHC, en Ràdio Estel per parlar sobre 

el curs anual de drets humans, el 7 de març; 

• participació de David Bondia, director de l’IDHC, en el programa La veu de la 

gent gran de Ràdio Gràcia, el 9 de març; 

• participació de Jaume Saura, president de l’IDHC, junt als guardonats amb el 

Premi Solidaritat 2005, en el programa Tots per Tots de COMRàdio, el 10 de 

març; 

• participació de David Bondia, director de l’IDHC, junt a membres de Amnistia 

Internacional en un debat sobre la pena de mort, en el programa A4 Bandes de 

Ràdio 4, el 21 d’abril; 

• entrevista a Jaume Saura, president de l’IDHC, sobre els drets humans a la base 

de Guantánamo, en Ona Catalana, el 12 de juny; 
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• participació de David Bondia, director de l’IDHC, junt altres col·laboradors, en 

un debat sobre la intervenció d’Israel al Líban i la Franja de Gaza, en el programa 

A4 Bandes de Ràdio 4, el 19 d’agost; 

• entrevista a Jaume Saura, president de l’IDHC, sobre la intervenció d’Israel al 

Líban i la Franja de Gaza, en el programa L’entrevista del Canal 3/24, el 7 de 

setembre; 

• Entrevista a Eugeni García Gascón, participant en la jornada “Periodistes en 

conflictes armats, en el programa Mig Quart de Catalunya Informació, el 4 de 

desembre; 

• Entrevista a Oleg Panfilov, participant en la jornada “Periodistes en conflictes 

armats, en el programa Mapa Mundi de CatRàdio, el 5 de desembre. 
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9. SOCIS  9. SOCIS 

Els socis han estat convocats al 2006 a l’Assemblea ordinària del 3 d’abril, i la Junta 

Directiva es va reunir en dues ocasions: el 14 de juny i el 12 de desembre de 2006. 

L’IDHC manté una comunicació constant amb el seus socis, que s’ha incrementat en els 

darrers anys gràcies a l’ús de les noves tecnologies. A través del correu electrònic, els 

associats i associades estan informats de totes les activitats que organitza l’entitat. A 

més, la pàgina web recull detalladament tots els projectes que desenvolupa l’IDHC i 

s’actualitza diàriament amb les últimes novetats. L’agenda on-line manté informats als 

socis amb sobre els actes i activitats més rellevants que s’organitzen a l’àrea de drets 

humans a Catalunya. 

A més de totes les activitats de sensibilització i formació realitzades per l’IDHC, els socis 

participen als actes més institucionals que protagonitza l’entitat, i reben periòdicament 

les publicacions a través del correu ordinari.   

Per últim, els socis es beneficien de descomptes en les activitats de formació i tenen a la 

seva disposició la biblioteca a la seu de l’IDHC, que aquest any s’ha revisat i recatalogat. 
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10. COL·LABORACIONS 10. COL·LABORACIONS 

Durant el 2006 s’han signat convenis i rebut subvencions de les següents institucions i 

organismes amb l’objectiu de desenvolupar les funcions pròpies de l’IDHC: 

• Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya; 

• Organisme Autònom Flor de Maig, Diputació de Barcelona; 

• Consell d’Europa; 

• Programa per a l’Institut Internacional per la Pau, Generalitat de Catalunya; 

• Oficina de Derechos Humanos, Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació;  

• Regidoria de Dona i Drets Civils, Ajuntament de Barcelona; 

• Regidoria de Participació Ciutadana, Ajuntament de Barcelona; 

• Secretaria d’Acció Ciutadana, Generalitat de Catalunya; 

• Universitat de Xipre;  

• Universitat de Barcelona; 

• Escola d’Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya; 

• Consorci per a la Normalització Lingüística;  

• Sector de Seguretat i Mobilitat, Ajuntament de Barcelona; i  

• Instituto de Historia Simancas. 

També hem rebut col·laboració i recolzament directe del Parlament de Catalunya, del 

Síndic de Greuges de Catalunya, de la Universitat de Girona, de la Universitat Pompeu 

Fabra, de l’Oficina de l’Alta Comissionada pels Drets Humans de Nacions Unides, de la 

Direcció General de Drets Humans del Consell d’Europa, i del Tribunal Europeu de 

Drets Humans.  

Pel que fa a la societat civil, hem rebut recolzament i hem col·laborat amb les següents 

entitats: 

• Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans;  

• Federación de Asociaciones para la Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos;  
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• Observatori DESC; 

• Associació de les Nacions Unides per a Espanya; 

• Associació EQUIS; 

• Associació ACAIR; 

• Associació Marroquina de Drets Humans; 

• Associació de familiars de presos i desapareguts saharauis; 

• Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos (AEDIDH); 

• Amnistia Internacional – Catalunya; 

• Metges sense Fronteres; 

• ACSUR-Las Segovias; 

• Escola de Cultura de Pau – UAB; 

• Veterinaris sense Fronteres; 

• Observatori del Deute Extern en la Globalització; 

• Xarxa Renda Bàsica;  

• Xarxa 18 de Desembre-Catalunya 

• Xarxa Euromediterrània de Drets Humans; 

• Jutges per a la Democràcia; 

• Col·legi de Periodistes;  

• Fons de Defensa Ambiental; i 

• Aigües de Mataró.  

 

I finalment, volem agrair la col·laboració de totes les persones que han participat en les 

jornades, seminaris i taules rodones que ha organitzat l’IDHC. 
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11. VALORACIÓ I PROPOSTES DE FUTUR  11. VALORACIÓ I PROPOSTES DE FUTUR 

Tant des de la Junta Directiva com des de l’equip tècnic de l’IDHC s’avaluen molt 

positivament les activitats i projectes realitzats durant el 2006. A més de mantenir les 

línies de treball ja clàssiques de l’IDHC, s’han diversificat i ampliat els projectes i s’ha 

apostat per un major nivell d’aprofundiment en cadascun d’ells. 

Per una altra part, l’equip tècnic es troba consolidat i reforçat, la qual cosa permet 

ampliar les relacions institucionals amb altres entitats tant públiques com privades. 

En perspectiva de 2007, les principals línies de treball de l’IDHC seran fonamentalment: 

• mantenir, profunditzar i millorar els projectes clàssics de l’IDHC; 

 

• obrir línies de sensibilització sobre drets humans tant en l’àmbit local com 

internacional, tenint especial interès les situacions de conflicte, sobretot els conflictes 

oblidats; 

 

• ampliar la formació bàsica en matèria de drets fonamentals, drets humans al carrer i 

drets humans en la vida diària; 

 

• aprofundir i ampliar les línies de debat, investigació i reivindicació en la temàtica de 

les noves realitats dels Drets Fonamentals: els drets emergents, difusió, debat i 

millora de la Carta de Drets Humans Emergents aprovada a Barcelona el setembre 

de 2004; 

 

• enfortir les relacions amb les diverses xarxes i associacions internacionals que 

treballen per la millora de la situació dels drets humans en la zona euromediterrània i 

en Europa; 

 

• continuar col·laborant amb les organitzacions internacionals i organismes que a nivell 

mundial treballen per crear les condicions necessàries per al gaudi dels drets humans 
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per part de tota la població, com ara el Consell d’Europa o l’Alt Comissionat de 

Nacions Unides pels Drets Humans; 

 

• diversificar la nostra oferta formativa, dissenyant activitats específiques per als 

col·lectius professionals amb més vinculació i capacitat de transformació en l’àmbit 

dels drets humans, com ara els cooperants; 

 

• col·laborar i profunditzar en la incorporació del discurs i la praxis dels drets humans 

en la agenda política dels governs locals de la província de Barcelona a través de la 

"Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets humans" vinculada a la línia de polítiques de 

participació promogudes des de la Diputació i des de l’Ajuntament de Barcelona; i 

 

• augmentar la presència i visualització de l’IDHC en l’àmbit local, internacional i 

mediàtic. 

Volem, en definitiva, continuar amb la mateixa lluita però millorant constantment la 

nostra feina. 

 

 

 

 

Barcelona, març de 2007 
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