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1. PRESENTACIÓ, OBJECTIUS I  
LÍNIES DE TREBALL 

1. PRESENTACIÓ, OBJECTIUS I  
LÍNIES DE TREBALL 
 

L’Institut de Drets Humans de Catalunya es va crear l’any 1983 per iniciativa d’un grup 
de juristes, de diferents perfils professionals, amb vocació de millorar la cultura dels 
drets humans a casa nostra. Una tasca ingent en una democràcia incipient, fora encara 
de les institucions comunitàries, amb plans d’estudis a les universitats que no 
contemplaven de cap manera aquesta disciplina. Prop de trenta anys després, els canvis 
socials, econòmics i fins i tot de valors en la nostra societat són ben palesos. Som una 
societat més solidària, com ho demostren les entitats i les persones que fan 
cooperació al desenvolupament i les que treballen amb els sectors més desafavorits a 
Catalunya; més plural i diversa, gràcies al fenomen de la immigració; i plenament 
inserida en la democràcia i en els sistemes internacionals de protecció dels drets 
humans. Però també som una societat on la cultura dels drets humans, lluny d’haver-se 
assolit plenament, planteja reptes cada cop més complexes i subtils. Tot plegat, una 
evolució a la que no ha estat aliena la massa social de l’Institut i que ens ha obligat a 
reflexionar sobre quin paper volem jugar en la societat catalana actual. 

Durant l’any 2010, el conjunt de persones que formem part de l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya, és a dir, el seu equip tècnic, els membres de la Junta, els socis i 
les sòcies, i totes aquelles persones que ens han volgut acompanyar en aquest procés, 
hem desenvolupat aquesta tasca de reflexió sobre els objectius, les línies de treball i les 
activitats que hauríem de realitzar com a entitat ara i en el futur immediat. També, 
sobre com organitzar-nos i finançar-nos per assolir aquests reptes. Vull agrair a totes 
aquestes persones la seva implicació en un procés que no s’ha acabat i que ens ha de 
conduir a un millor Institut de Drets Humans de Catalunya. 

La memòria que avui presentem comença a reflectir els resultats d’aquest procés de 
reflexió i dels documents estratègics aprovats en la darrera assemblea de socis. 
S’identifiquen les tres grans línies de treball de l’Institut: formació en drets humans; 
incidència pública; i recerca i publicacions. Línies de treball sobre les que pivoten les 
activitats de l’entitat: algunes d’antigues, d’altres més recents: i encara d’altres que 
tenim intenció d’endegar quan el panorama econòmic global -i particular- ens ho 
permeti. Mantenim i incrementem el nostre compromís amb la societat catalana, 
doncs, reforçant la pedagogia dels drets humans, en particular en aquells àmbits i per 
aquells col·lectius que no tenen accés a aquesta formació en els ensenyaments reglats. 
Incorporem la recerca als nostres objectius, perquè entenem que és la única manera 
de seguir sent rigorosos en el discurs de drets humans. I fem d’aquest discurs públic, 
una eina de transformació, de influència en el pensament i l’acció política i social al 
nostre país. Tot això amb l’objectiu de fer dels drets humans el principal eix 
vertebrador de la nostra societat i dels nostres poders públics. 



 4

2. FORMACIÓ EN DRETS HUMANS  2. FORMACIÓ EN DRETS HUMANS  
 

 

A partir de la Jornada de reflexió celebrada al gener, es varen crear diferents grups de treball, 
un d’ells, el de formació. Aquest grup es va encarregar de formular el Pla de Formació de 
l’IDHC, amb l’objectiu de recollir i sistematitzar en un document tots aquells aspectes que es 
relacionen amb la formació en el si de l’IDHC. Si bé fins ara els nostres esforços s’han 
concentrat a implementar uns cursos concrets -que fa temps que oferim i funcionen- i a 
experimentar amb algunes novetats a partir d’idees o iniciatives individuals, en aquest moment 
i amb aquest Pla ens proposem fer una anàlisi exhaustiva de les necessitats formatives externes 
(cursos que demanda la societat i que podem oferir) i internes (de formació del propi personal 
de l’Institut) per a, posteriorment, dur a terme una planificació rigorosa i realista de les nostres 
accions formatives. 
 
D’altra banda, en el nou Pla estratègic de l’IDHC es considera que la formació és una de les 
seves línies prioritàries i que ha de suposar per a l’entitat una important font de recursos 
propis que li permeti assolir el grau d’autonomia necessari per a desenvolupar la seva visió. De 
fet, la formació –en els seus diferents vessants- s’ha de consolidar com a eix vertebrador de 
l’activitat de l’Institut, com a font principal de recursos i com a nucli central de la seva missió. 
 
L’objectiu fonamental d’aquest Pla és, doncs, ordenar les nostres accions formatives i inserir-
les en un projecte global de formació de l’IDHC que doni resposta tant a les necessitats socials 
de formació en drets humans com a les necessitats internes dels membres de la nostra entitat, 
i ens serveixi com a marc a l’hora d’organitzar els nostres cursos i la resta d’activitats de 
l’IDHC. 
 
 
 
2.1. Cursos i seminaris 
 

• 2.1.1. 28è Curs de Drets Humans 
 

El Curs de Drets Humans s’organitza anualment amb l’objectiu de donar una primera formació 
en l’àmbit de drets humans a aquelles persones que s’interessen per la matèria, més enllà de 
que la seva formació i el seu àmbit professional estigui relacionat amb els drets humans. 
 
Aquesta edició s’ha celebrat a la Residència d’Investigadors del 1 al 18 de març de 18 a 21 h, de 
dilluns a dijous, incloent el primer divendres, 5 de març. Ha comptat amb un total de 120 
alumnes, 24 provinents de països llatinoamericans, i 24 ponents, provinents de diferents 
Universitats i països.  
 
A més, com l’any anterior l’IDHC, amb el suport de l’ACCD, ha concedit 3 beques a alumnes 
d’Amèrica Llatina. Els beneficiaris han estat: Ivannia Chavarría (Costa Rica), Sonia Cecilia 
Paredes Palma (Perú) i Gandhi Eder Romero Epinayu (Colòmbia). 
 
L’acte inaugural, ha estat presidit per Sr. Hble. President del Parlament de Catalunya, Ernest 
Benach, el President de l’IDHC, Jaume Saura, i la Gerent de l’IDHC, Aida Guillén. A aquest 
acte l’ha seguit la Conferència inaugural “Dones liderant la lluita contra la impunitat: assoliment 
després de 30 anys”, a càrrec de la Sra. Rosa Roisinblit.  
 
Al llarg de les 20 sessions d’aquest Curs s’intenta aproximar a l’alumne a diversos aspectes dels 
drets humans, des d’un punt de vista eminentment jurídic.  
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2. FORMACIÓ EN DRETS HUMANS  
La primera setmana, s’ha dedicat a la base teòrica dels drets humans així com al seu concepte i 
característiques (justiciables, universals, interdependents i inalienables, la internacionalització 
dels drets humans), introduint a l’hora una perspectiva més internacional sobre alguns temes; 
educació en drets humans i pobresa i drets humans. Aquest últim tema també és abordat des 
d’una perspectiva més activista. 
 
La segona setmana, es tracten temes relacionats amb la protecció i garantía dels drets humans, 
des de diferents perspectives; en concret, l’economia i la religió i des de diferents àmbits del 
dret; el dret internacional humanitari, la justícia penal internacional i la justícia transicional. 
També es tracta la protecció dels drets humans a Espanya: analitzant el contingut de la 
Constitució espanyola i la protecció d’un col·lectiu concret, com són els immigrants, 
especialment vers les últimes reformes de la llei d’estrangeria i la llei d’asil. 
 
A la tercera setmana, s’aborden els diferents mecanismes de garantía dels drets humans; en 
concret, l’EPU i el Consell de Drets Humans. A més de tractar el paper de la societat civil i els 
nous reptes relacionats amb la protecció dels drets humans que han d’afrontar les persones 
discapacitades i les persones pertanyents a diferents confessions religioses. 
 
A més, el Curs està reconegut, des de fa dos anys, com activitat de formació permanent pel 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  
 
En el marc del Curs, s’organitzen tallers pràctics conjuntament amb altres institucions i 
organitzacions per tal de que els alumnes del nostre Curs coneguin la tasca que aquestes 
realitzen en l’àmbit dels drets humans. En concret, les organitzacions col·laboradores són la 
Oficina del Síndic de Greuges, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, SOS Racisme i la 
Oficina per a la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Un cop finalitzat el Curs, els alumnes que han assistit al 80% de les sessions reben un diploma 
d’assistència. A més, existeix la possibilitat de presentar un treball d’aprofitament, que és 
valorat per membres de l’IDHC, amb la finalitat de que els alumnes obtinguin crèdits de lliure 
elecció de les següents Universitats: UAB (3), UB (4), UPF (4) i UOC (2).  
 
Finalment, els alumnes del Curs poden optar per una de les beques de pràctiques que l’IDHC 
ofereix en el marc del Curs: 1 beca d’estància al Consell d’Europa, l’aval de l’IDHC per a 
realitzar unes pràctiques a l’Oficina de l’Alt Comissionat de Drets Humans de Nacions Unides i 
una beca de pràctiques al Síndic de Greuges de Catalunya. Més avall es detalla cadascuna 
d’aquestes beques (explicades al punt 2.2). Aquests treballs són valorats pels membres del 
Tribunal designats per l’IDHC. 
 
Veure el programa del curs a la web de www.idhc.org 
 
 

• 2.1.2. Cursos de formació en Drets Humans per a 
Cooperants 

 

Des de 2006, l’IDHC imparteix aquest curs de formació en drets humans, específicament 
dirigit als cooperants o persones dedicades al món de la cooperació.   
 
A partir del 2009, s’allarga l’extensió del Curs a dues setmanes i s’incorpora al programa 
l’enfocament de drets humans en la cooperació al desenvolupament.  
 
A partir de llavors, el curs es divideix en quatre blocs: drets internacional dels drets humans, 
dret internacional penal, dret internacional humanitari i l’enfocament de drets humans als 
projectes de cooperació. Part teòrica a la que s’afegeix un taller pràctic sobre determinats 
casos concrets. 
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2. FORMACIÓ EN DRETS HUMANS  
Aquest any s’han celebrat dues edicions; una del 7 al 17 de juny del 2010 i l’altra del 18 al 28 
d’octubre del 2010. En cadascuna hi han participat 20 alumnes i al voltant de 8 especialistes 
que es fan càrrec d’explicar el contingut de les sessions del programa. 
 
Veure els programes dels cursos a la web de www.idhc.org 
 
 

• 2.1.3. IVè Curs de Drets Humans a Girona 
 

En col·laboració amb la Universitat de Girona, l’IDHC ha organitzat per quart any consecutiu 
el curs “Passat, present i futur dels drets humans”, al que han assistit 25 alumnes de la mateixa 
Universitat.  
 
El curs s’ha organitzat en 7 sessions monogràfiques, que s’han impartit del 2 de març al 27 
d’abril de 2010 a la Universitat de Girona. Al llarg de les mateixes s’han tractat diversos temes 
relacionats amb els sistemes de protecció dels drets humans a les Nacions Unides, al Consell 
d’Europa i a la Unió Europea. A més, s’han abordat dos temes amb més aprofundiment: les 
implicacions de la bioètica pels drets humans i la situació dels drets de les dones a Ciudad 
Juárez. 
 
Veure el programa del curs a la web de www.idhc.org 
 
 
 
2.2. Intercanvi de persones en procés de formació  
 

• 2.2.1. Beca de formació a l’Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos 

 

El XXVIII Curs interdisciplinari de drets humans, organitzat per l’Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, s’ha celebrat a Costa Rica, del 16 al 27 d’agost de 2010. Aquesta edició ha 
estat dedicada al tema “Educación en Derechos Humanos” 
 
Durant aquest, s’ha subratllat el fet de que l’educació en drets humans (EDH), com a concepte 
va més enllà, ja que inclou l’educació en drets humans, sobre drets humans i pels drets humans. 
L’educació en drets humans en sí mateixa és un dret, que forma part del contingut del dret a 
l’educació, i que és condició necessària per l’exercici actiu de tots els drets humans.  
 
Les sessions del Curs, imminentment teòriques s’han complementat amb la visita a la Corte 
Interamericana de Justicia, i la possibilitat de presenciar el judici d’un cas concret, doncs ha 
coincidit amb el període de sessions de la Corte. A més, la pràctica final del Curs, ha estat la 
preparació i simulació d’un cas concret, relacionat amb la temàtica del Curs. 
 
La beneficiaria d’aquesta beca ha estat Lídia Serrano Tur.   
 
 

• 2.2.2. Beca de formació a l’Institut de Drets Humans de 
l’Abo Akademi 

 

Entre els dies 8 al 12 de novembre del 2010, a Turku/Åbo, Finlàndia, s'ha celebrat el Curs 
Intensiu sobre el "Rol dels Drets Humans en el Desenvolupament: Impacte i Responsabilitat", 
organitzat per l'Institut de Drets Humans de l’Acadèmia de Åbo. 
 
 Al llarg dels 5 dies de curs, els alumnes han rebut sessions majoritàriament teòriques, 
complementades amb exercicis pràctics que han permès als participants tenir enriquidores 
discussions. 
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2. FORMACIÓ EN DRETS HUMANS  
Algunes de les matèries que s’han tractat durant les sessions són: la relació entre 
desenvolupament i drets humans, el rol dels drets humans en la història de l'ajuda 
internacional, l'enfocament basat en drets humans per al desenvolupament, i els drets humans 
en relació a les dones. 
 
La beneficiària d'aquesta beca ha estat Simone Andrade 
 
 

• 2.2.3. Beques d’estada al Consell d’Europa a Estrasburg 
 

Entre els alumnes del curs anual de drets humans que presenten la seva candidatura, es 
concedeixen 5 beques per a una estada de 15 dies a Estrasburg, a la seu del Consell d’Europa, 
coincidint amb la reunió de l’Assemblea Parlamentària. El tribunal de valoració de les beques ha 
estat format per 4 membres de la Junta directiva i Xavier Badia, director de la OPPDH. 
 
Del 27 de setembre al 8 d’octubre, Marta Boneta Ribera, Guillem Fernández Evangelista, Lluís 
Pitarch Casas, Neus Ràfols Garcia i Loreto Segura Renau, beneficiaris de la beca, han mantingut 
entrevistes amb personal de les institucions del Consell d’Europa i també han assistit a sessions 
de l’Assemblea Parlamentària i del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Els becaris han 
estat recolzats en tot moment per Christina Nicolaidou, de l’oficina de becaris, i Óscar 
Alarcón, encarregat de la coordinació de la visita. 
 
 

• 2.2.4. Beca a l’Oficina de l’Alta Comissionada de Nacions 
Unides pels Drets Humans a Ginebra  

 

En el marc del curs anual de drets humans, l’IDHC atorga una beca per finançar una estada de 
pràctiques, de tres a sis mesos de durada, a l’Oficina de l’Alta Comissionada dels Drets 
Humans a Ginebra. El beneficiari de la beca és escollit per un tribunal format per membres de 
la junta directiva de l’IDHC i un representant de l’ACCD, finançadora d’aquesta beca, entre 
els alumnes del curs que presentin un treball de recerca sobre qualsevol aspecte del sistema 
de protecció de drets humans de les Nacions Unides.  
 
En el marc del 28è curs que es va realitzar a 2009, la persona beneficiari de la beca ha estat 
Júlia Lladó Vila, amb el treball “Los agrocombustibles: un nuevo reto para el desarrollo sostenible”. 
El seu període de pràctiques s’ha portat a terme del 12 de gener a l’11 de juliol de 2010: 
durant el primer trimestre, a la Unitat de drets Econòmics, Socials i Culturals - Secció de 
Procediments Especials en el primer trimestre; i durant el segon, a la Unitat del Consell de 
Drets Humans - Secció del Consell de Drets Humans 
 
En l’edició 2010 del curs la persona beneficiaria ha estat Laura Marina Soberanis Solis amb el 
treball “La migración irregular en el contexto de la Unión Europea”, que realitzarà les pràctiques 
durant 2011 a la Divisió de Procediments Especials. 
 
 

• 2.2.5. Beca a l’Oficina del Síndic de Greuges 
 

El 15 de juny de 2009 s’ha renovat el conveni de col·laboració entre el Síndic de Greuges i 
l’IDHC. El conveni te una vigència de 3 anys i permet la realització de pràctiques en aquesta 
institució a un alumne o alumna del Curs de Drets Humans. 
 
En l’edició del curs de 2010, Míriam del Barrio Escolà ha estat la beneficiària de la beca, amb el 
treball “El principi d'igualtat i no discriminació davant les Administracions públiques. 
El cas dels menors immigrants no acompanyants”. El període de 6 mesos de pràctiques es 
desenvoluparà el 2011.  
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2. FORMACIÓ EN DRETS HUMANS  
• 2.3. Pràctiques a la seu de l’IDHC 
 

L’IDHC acull a alumnes en pràctiques, que estiguin realitzant els seus estudis de grau o 
postgrau a una Universitat catalana, espanyola o europea amb qui la nostra organització tingui 
signat un Conveni de pràctiques.  
 
L’IDHC, el 2010 té signats Convenis de pràctiques amb les següents Universitats:  
 

• Universitat de Barcelona: 
Programa “dret a al dret” de la llicenciatura de Dret. 
Màster d’Estudis Internacionals 

• Universitat Autònoma de Barcelona 
Màster de Relacions Internacionals 
Màster en Polítiques Europees de Cooperació Internacional al 
Desenvolupament 
Postgrau en Traducció Jurídica 

• Màster en Relacions Internacionals de l’Institut d’Estudis Internacionals de 
Barcelona. 

• Posgrado en Migración y Relaciones Intercomunitarias de la Universidad 
Autónoma de Madrid  

• Pràctiques d’estudiants de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra.  
• Programa Leonardo  

 
Al 2010, han estat becaris a l’IDHC: 
 

• Lídia Serrano Tur, com estudiant de Doctorat de Dret Internacional Públic 
de la UPF (gener a juny 2010). 

• Lidia Cortes, en el marc del programa “dret al dret” de la UB (octubre 2009 
a març 2010). 

• Carles García, en el marc del programa “dret al dret” de la UB (febrer i 
març 2010) 

• Borja Plana, en el marc del programa “dret al dret” de la UB (octubre 2009 a 
març 2010). 

• Jo Anne Irvine, com estudiant del màster en Polítiques Europees de 
Cooperació Internacional al Desenvolupament (des de setembre 2010). 

 
 
 
• 2.4. Programa de màster en drets humans i democràcia (UOC) 
 

Des de 2008 l’Institut de Drets Humans de Catalunya desenvolupa, conjuntament amb la 
Universitat Oberta de Catalunya, un programa de màster que, des de llavors s’imparteix a la 
universitat a distància, mitjançant la seva plataforma virtual. Cada mes d’octubre, s’inicia una 
nova edició: a l’octubre de 2010 ha començant la tercera edició i ha continuat la segona edició, 
iniciada a l’octubre de 2008. 
 
El màster consta de 60 crèdits ETC, que es reparteixen en dos anys. El programa d’estudis 
s’organitza en dos postgraus que constitueixen, a la seva vegada, dos titulacions pròpies. Cada 
postgrau es divideix en dues especialitzacions de sis mesos de durada, i també constitueixen 
una titulació pròpia: 

• Ciutadania i drets humans  
• Tutela jurídica dels drets humans 
• Drets humans, democràcia i globalització 
• Drets humans, democràcia i conflicte 
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2. FORMACIÓ EN DRETS HUMANS  
Durant el 2010, el programa de màster, en les seves diferents modalitats, ha comptat amb 66 
alumnes, de molt diversa formació i procedència – sobre tot d’Espanya i d’Amèrica Llatina-. 
 
Aquest programa compta amb la participació del Síndic de Greuges de Catalunya, la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de 
Barcelona (UB). 
 
Veure tota la informació sobre el programa de master a 
http://www.uoc.edu/masters/cat/web/dret_ciencies_politiques/drets_humans_democracia/index.html 
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3. INCIDÈNCIA PÚBLICA  3. INCIDÈNCIA PÚBLICA 
 

 

Com a resultat del procés iniciat el gener de 2010, s’ha començat a treballar en aquesta nova 
línia: la incidència pública, tot i que prèviament existien actuacions puntuals en aquest ámbit.   
 
Atès que l'IDHC és una organització de referència en la promoció i protecció dels drets 
humans, podem afirmar que per nosaltres la incidència pública consisteix en:  
 

Posar a disposició de les persones i de les organitzacions els seus coneixements sobre drets 
humans, els seus sistemes de protecció i els canals d'accés als mecanismes nacionals i 
internacionals de garantia, incidir en la formulació i el contingut de les agendes de drets humans 
dels polítics i dels mitjans de comunicació i fomentar l'establiment d'una cultura de drets humans 
en la societat civil. Per a assolir aquesta comesa busquem treballar en estreta col•laboració amb 
altres organitzacions de drets humans, membres de l'administració, periodistes, polítics, 
organitzacions internacionals i centres universitaris d'estudi dels drets humans, per tal d’aportar 
rigor en l'anàlisi i profunditat en els continguts.  

 
Tenint present aquest concepte, hem desenvolupat totes les activitats que a continuació es 
detallen. 
 
Tota la informació sobre aquesta línia de treball a www.idhc.org 
 
 
 
2.1. Assessorament 
 

• 3.1.1. Ajuntament de Barcelona 
 

L’any 2010 s’ha renovat el conveni de col·laboració entre l’IDHC i la Regidoria de Drets Civils 
de l’Ajuntament de Barcelona signat al 2008, que dona continuïtat a la relació que entre 
ambdues institucions existeix des de 1998. 
 
L'objecte d’aquesta col·laboració és coordinar i fomentar l'acció d'ambdues institucions en el 
camp de la defensa dels drets humans.  Per tal de portar a terme aquest objectiu, l’IDHC ha 
realitzat les següents activitats: 
 

• Tasques de suport, assessoria i acompanyament a la VII Conferència Europea “Ciutats 
pels Drets Humans” que ha tingut lloc a Tuzla a l’octubre de 2010. 

 

• Col·laborar en l’elaboració d’un pla municipal de sensibilització. 
 

• Donar suport a la incorporació del concepte de drets humans emergents en les 
actuacions de sensibilització, promoció i educació de la Regidoria. 

 

• Col·laborar en l’elaboració d’un pla de formació pels quadres tècnics i polítics en 
matèria de drets humans, i determinar la seva aplicabilitat. 

 

• Col·laborar amb diversos actors de Palestina que treballen en matèria de drets 
humans, com ara el Centre de Drets Humans de Gaza, dirigit per Raji Sourani, per tal 
de cooperar en activitats conjuntes o pròpies. 

 

• Fer seguiment de la política municipal amb la participació de l’IDHC als Consells de 
participació pertinents. 

 

• Col·laborar en l’elaboració del primer informe de l’Observatori de Drets Humans de 
la ciutat de Barcelona.  

Per consultar l’informe http://w3.bcn.es/dretscivils/0,4022,259064949_760152251_1,00.html 
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• 3.1.2. Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans 

 

Durant l’any 2009, l’IDHC ha continuat exercint les seves funcions com a secretaria científica 
de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, plataforma creada per la Diputació de 
Barcelona en la que s’integren els 147 municipis que han signat i s’han compromès en 
l’aplicació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC).  
 
Com a secretaria científica, l’IDHC realitza tasques principalment d’assessorament científic 
sobre l’abast i significat de les disposicions de la carta, sobre tot, en les iniciatives que la 
Diputació posa en marxa per tal d’afavorir la seva aplicació entres els municipis barcelonins: 
 

• Assistència i suport a les reunions de la Comissió Permanent de la Xarxa 
 

• Tramesa trimestral de continguts per la web de la Xarxa, fent especial èmfasi en les 
bones pràctiques, tant d’ajuntaments de la província com de fora.  

 
• Col·laboració en l’avaluació tècnica de les proves pilot del projecte Agenda, una 

metodologia per mesurar el grau d’implementació de la Carta a tots els àmbits de 
l’administració local, en els municipis de Cubelles, Sant Boi del Llobregat i Santa 
Perpetua de Mogoda. L’IDHC ha realitzat un anàlisi i valoració global dels indicadors 
utilitzats d’acord amb la Carta.  

 
• Realització d’un curs sobre drets humans per a càrrecs electes i a personal tècnic dels 

municipis de la Xarxa.   
 

• Col·laboració i revisió de textos en la redacció de CESDHC en llenguatge planer a fi 
de fer-la el més accessible possible a tots els públics, juntament amb l'Associació de 
Lectura Fàcil. 

 
• Elaboració d’un informe sobre la vigència de la CESDHC, basat en el treball de camp 

previ amb entrevistes a tècnics i càrrecs electes de municipis de la província de 
Barcelona pertanyents a la Xarxa  

 
• Participació en la dinamització del Joc “Els drets humans a la ciutat”.  

 
• Participació i assistència a la VII Conferència Europea de Ciutats pels Drets Humans, 

celebrada a Tuzla, Bòsnia-Hercegovina, els dies 7, 8 i 9 d’octubre de 2010. 
 
 

• 3.1.3. ACSUR – Las Segovias 
 

Durant el 2010, l'IDHC ha continuat realitzant activitats d'assessorament tècnic i consultoria 
dins del marc del conveni de cooperació tècnica signat entre l'IDHC i ACSUR-Las Segovias. 
D'aquesta manera participem en el projecte "Plataforma 2015 y más" de suport a 
iniciatives de construcció de pau entre palestins i israelians a través de l'enfortiment 
d'organitzacions de les dues societats civils, del diàleg polític i social i del coneixement, 
protecció i sensibilització sobre el dret internacional i els drets humans. 
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3.2. Posicionaments públic 
 

• 3.2.1. Manifestos i comunicats 
 

Alguns d'ells, han estat redactats per l'IDHC, d'altres, han estat iniciatives d'altres entitats de 
Catalunya o de l'Estat Espanyol, a les quals hem donat el nostre suport.  
 

• Comunicat: Entitats de drets humans critiquen les reaccions dels sindicats policials i 
d'alguns grups polítics davant la proposta d'un codi ètic per la policia de Catalunya i 
reclamen que tingui caràcter vinculant, 23 de novembre de 2010.  

• Comunicat: Rechazo a las propuestas electorales de carácter xenófobo del Partido Popular 
de Catalunya, 18 de novembre de 2010. 

• L'IDHC es suma a la campanya "Aquí visc, aquí voto. per una ciutadania plena", 16 de 
novembre de 2010. 

• L’IDHC s’adhereix al manifest de denúncia sobre la situació al Sahara Occidental 
promogut per l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí, 11 de novembre de 
2010. 

• Comunicat de l'IDHC sobre l'atac israelià contra la flota d'ajut humanitari, 31 de maig 
de 2010. 

• Manifest de condemna: Mesures racistes i xenòfobes: resposta política davant la crisi, 
10 de maig de 2010. 

• Comunicat urgent: Davant l’ús del padró municipal per a denunciar als immigrants en 
situació irregular en alguns ajuntaments, 30 d'abril de 2010. 

• Comunicat: Davant la mesura per impedir l’accés dels immigrants en situació irregular 
al padró municipal, 15 de gener de 2010. 

 
Per consultar tots els manifestos i comunicats www.idhc.org 
 
 

• 3.2.2. Pla de Drets Humans del Govern Espanyol 
 

Aquest document recull, a través de 172 Mesures, tots els compromisos del govern en matèria 
de drets humans per a la present legislatura. L’IDHC va iniciar el seu treball el 2008 amb la 
redacció del primer esborrany del Pla i ha continuat treballant, de manera individual i al costat 
d'altres entitats, fent seguiment del compliment i implementació del mateix. S’han elaborat 
documents d'anàlisi de les mesures d’acció exterior (àmbit internacional), de les d’acció 
interior (àmbit intern), sobre el seu grau de compliment i les seves actualitzacions. Tota 
aquesta activitat de seguiment es pot seguir a través de les notícies que hem penjat a la nostra 
pàgina web. 
 
Aquest any hem impulsat la creació d'un grup informal d'entitats interessades en realitzar un 
seguiment del Pla de Drets Humans, tant a nivell estatal com a Catalunya. Per això, hem 
organitzat i dinamitzat diverses reunions al llarg de tot l'any. Fruit d'aquest treball ha estat 
l'elaboració de diversos documents amb recomanacions i comentaris sobre les mesures del Pla, 
que hem enviat als membres de la Comissió de Seguiment, que es van comprometre a 
presentar-les en les reunions de la Comissió. Aquest òrgan col·legiat és l'encarregat de seguir i 
avaluar l'execució de les mesures del Pla i de debatre noves propostes per incorporar al 
mateix. Un dels objectius d'aquest treball ha estat aconseguir la creació d'un canal de 
comunicació formal entre la Comissió de Seguiment i les organitzacions de la societat civil, per 
fer arribar totes les nostres aportacions i les aportacions d'altres entitats interessades en 
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aquest treball de seguiment. Per això durant el mes de juliol hem enviat una carta al seu 
president, demanant l'establiment d'aquest canal, que tot i no haver-se establert, ha comportat 
una comunicació fluida amb els assessors del president de la Comissió. Tota la informació 
sobre els documents enviats a la Comissió de Seguiment del Pla es troben disponibles a la 
nostra pàgina web. 
 
 
 
3.3. Presència en organitzacions i conferències internacionals 
 

• 3.3.1. Consell de Drets Humans de les Nacions Unides 
 

Durant l'any 2010, part de l'equip tècnic de l'IDHC s'ha desplaçat a Ginebra per estar present 
en les sessions del Consell de Drets Humans en les quals es va realitzar l'Examen Periòdic 
Universal (EPU) a Espanya. L'Examen Periòdic Universal (EPU) és un mecanisme d'avaluació de 
la situació dels drets humans en els Estats que va ser creat l'any 2006 dins del marc de Nacions 
Unides. A través de l'EPU, s'avalua el compliment per part de cada Estat membre de les 
Nacions Unides de les seves obligacions i compromisos en matèria de drets humans. L’EPU es 
desenvolupa en diverses sessions en el si del Consell de Drets Humans a Ginebra. Aquest 
examen es realitza a partir de la informació aportada, a través d'informes, pel govern respectiu, 
per les ONG i institucions nacionals de drets humans i per les Nacions Unides. El resultat final 
de l'examen és un document que recull totes les recomanacions fetes pels Estats membres del 
Consell de Drets Humans i que l'Estat examinat pot rebutjar o pot acceptar amb el compromís 
de complir-les. 
 
Espanya s’ha examinant els dies 5 i 7 de maig del 2010. Durant la primera sessió, la delegació 
espanyola ha presentat l'informe elaborat pel govern per ser analitzat durant l’EPU. Durant la 
següent sessió s’ha adoptat l'informe final que recollia les 137 recomanacions fetes pels Estats. 
Espanya s’ha compromès a treballar per complir la majoria de les recomanacions, un total de 
85, i a estudiar-ne 34 abans de l'adopció final de l'informe en la següent sessió del Consell de 
Drets Humans, que ha tingut lloc el mes de setembre d'aquest any. Del total de 
recomanacions, Espanya n’ha rebutjat 18, la majoria referides a la política antiterrorista i a la 
prevenció de la tortura. Durant la sessió del mes de setembre, la delegació espanyola ha 
comunicat que el govern rebutja 21 de les 34 mesures que s'ha compromès a estudiar, la 
majoria referides a la signatura i ratificació de la Convenció de les Nacions Unides per a la 
protecció dels Treballadors Migrants i les seves Famílies, a la política antiterrorista en general i 
al règim d'incomunicació en particular, a la investigació dels crims del franquisme i a la definició 
del delicte de tortura en el Codi penal. 
 
Dues persones de l'equip tècnic de l'IDHC, Lídia Serrano i Luciana Coconi, han viatjat a 
Ginebra i han estat presents a les dues primeres sessions del EPU, el maig de 2010. En aquesta 
sessió han tingut la possibilitat d'entrevistar-se amb representants de diverses delegacions 
estatals i representants d'ONG, amb qui han pogut compartir els motius de preocupació de les 
ONG d'Espanya, en relació amb la situació dels drets humans. S’han lliurat a la sala del Consell 
de Drets Humans diverses còpies d'un document elaborat per l'IDHC on es resumien aquests 
motius de preocupació, així com d’un altre document amb preguntes per a que les delegacions 
estatals formulessin a las autoritats espanyoles durant aquest procés. 
 
Al setembre, l'Águeda Mera, ha viatjat a Ginebra, per fer el seguiment de l'última fase del 
procés. Allà, ha pogut ser present a la sessió en què s'adoptava el document final, escoltar els 
arguments donats per les autoritats espanyoles on rebutjaven certa recomanacions, així com 
escoltar a les ONG que han intervingut a la sessió. 
 
Des de llavors, l'equip tècnic de l'IDHC està realitzant un seguiment del compliment dels 
compromisos assumits per les autoritats espanyoles durant l’EPU. 
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En tractar-se del primer EPU a Espanya, no hi ha una ruta marcada sobre com treballar i com 
interactuar amb els diferents actors presents en aquest procés. Ha estat una experiència 
enriquidora, en la qual hem après com treballar amb altres ONG vinculades al Consell de 
Drets Humans, que segurament serà de molta utilitat en el futur. 
 
Part del treball desenvolupat per l'equip tècnic de l'IDHC, es pot visualitzar a la pàgina web de 
l'IDHC. 
 
 

• 3.3.2. Consell d’Europa  
 

Els dies 3, 4 i 5 d’octubre del 2010, en David Bondia, Director de l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya s’ha desplaçat a Estrasburg, seu del Consell d’Europa i del Tribunal Europeu de 
Drets Humans per tal fer l’acompanyament que cada any es fa als becaris del Curs anual de 
drets humans. 
 
En David Bondia i els becaris han assistit a la sessió inaugural de l’Assemblea Parlamentaria del 
Consell d’Europa. Desprès, en David Bondia ha tingut una trobada amb el jutge espanyol al 
Tribunal Europeu de Drets Humans, acompanyat de la Montserrat Enrich i del Guillem Cano, 
juristes del mateix Tribunal i membres de la junta de l’Institut. El tema principal de la trobada 
ha estat el disseny i la implicació del Tribunal Europeu de Drets Humans en el 29è Curs de 
Drets Humans, a celebrar del 8 al 25 de març del 2011. 
 
Els becaris i el David Bondia s’han entrevistat amb la Sra. Karinna Moskalenco, advocada que 
portar quasi totes les demandes individuals contra Rússia, principalment per les violacions dels 
drets humans a Txetxènia. Ha estat una trobada molt interessant ja que ha permès apreciar el 
funcionament del Tribunal Europeu de Drets Humans des de la perspectiva d’aquelles 
persones que defensen els drets de les víctimes.  
 
També han estat rebuts per l’Ambaixadora Permanent d’Espanya al Consell d’Europa, a una 
recepció oficial en la que també estaven convidats els diferents parlamentaris espanyols que 
participen en l’Assemblea Parlamentaria del Consell d’Europa, el jutge andorrà davant del 
Tribunal Europeu de Drets Humans i l’Ambaixador Permanent d’ Andorra davant del Consell 
d’Europa. En aquesta trobada s’ha tingut l’oportunitat d’intercanviar impressions amb tots els 
assistents i s’ha arribat a l’acord sobre la necessitat de formalitzar la relació de l’Institut amb 
l’Ambaixada Permanent d’Espanya en el Consell d’Europa. Coneixedors del treball de l’Institut i 
de les bones relacions existents amb diverses instàncies del Consell d’Europa i del Tribunal 
Europeu, l’Ambaixada Permanent ha considerat oportú fer un seguiment amb l’Institut de les 
activitats de l’Estat espanyol en les diverses instàncies d’Estrasburg. 
 
 
 
3.4. Participació en xarxes  
 

• 3.4.1. Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans 
 

L'IDHC, com a membre de la Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans, forma part i 
participa activament en les seves comissions, assemblees i jornades de treball. Concretament, 
al llarg 2010, l'IDHC ha continuat participant en la comissió d'educació. 
 
Dins el marc de la Federació, l'IDHC ha organitzat i dinamitzat totes les reunions de seguiment 
del Pla de Drets Humans que s’han realitzat durant l'any. 
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• 3.4.2. Federación de Asociaciones para la Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos  
 

L’IDHC forma part de la Federación de Asociaciones para la Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos, amb seu a Madrid. La Federación té 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. 
 
Durant el 2010 hem acudit a les diferents convocatòries d’assemblees i reunions de la 
Federación. 
 
 

• 3.4.3. Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura (CPT) 
 

Com a membre de la Coordinadora catalana per a la Prevenció de la Tortura (CCPT) i de la 
Coordinadora estatal (CPT) hem assistit a 12 reunions de treball. 
 
El 23 de desembre de 2009 el Parlament de Catalunya aprovava la nova Llei del Síndic de 
Greuges, que en el seu Títol VIII s’atribueix al Síndic la condició d’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, amb el 
caràcter d’organisme nacional independent.  
L’article 77 crea el Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura, 
compost per 12 membres, 4 de les quals a proposta d’organitzacions no governamentals de 
defensa dels drets humans, especialment de les que treballen per la prevenció de la tortura. 
Arran d’aquesta possibilitat, a la CCPT es va engegar un procés participatiu per a debatre si les 
entitats que la conformen es presentaven o no com a candidates i es va apostar per a formar 
part d’aquest mecanisme de prevenció de la tortura. Un cop finalitzat el procés, dues persones 
proposades per entitats de la CCPT formen part del Consell Assessor i han tingut un paper 
molt actiu en la formulació del reglament que ha de regir les actuacions de l’Autoritat Catalana 
per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. 
 
També s’ha participat al Fòrum Social Català, el 31 de gener 2010, amb el taller “La tortura, 
avui, a l'Estat Espanyol. Què diuen els informes internacionals?”, a càrrec de Sabina Puig i Aida 
Guillén, gerent de l’IDHC: 
 
 

• 3.4.4. Xarxa Euromediterrània de Drets Humans  
 

La Xarxa Euromediterrània de Drets Humans és una organització formada per entitats de les 
dues ribes de la Mediterrània, fundada el 1997. L'IDHC en forma part des de 2005, com a 
membre de la Federació d'Associacions de Defensa i Promoció dels Drets Humans. David 
Bondia participa en un dels grups de treball de la Xarxa: el Grup Palestina / Israel i Palestins 
(PIP). Aquest grup treballa en la promoció i protecció dels drets humans dels palestins en els 
Territoris Ocupats i als països on viuen els refugiats del conflicte. David Bondia ha viatjat a 
Roma al febrer, per participar en la reunió anual del grup i ha col·laborat en la redacció de 
l'informe anual. 
 
Per a més informació:  http://www.euromedrights.org/en/permalink/3658.html 
 
 

• 3.4.5. Grup Euromediterràni en Drets Humans 
 

Arran de la celebració a Barcelona de l’Assemblea General de la Xarxa Euromediterrània dels 
Drets Humans al desembre de 2008 i degut a la participació de diverses entitats catalanes, 
l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans (OPPDH) de la Generalitat de Catalunya 
va tenir l’iniciativa de constituir un grup de treball en drets humans a la Mediterrània per tal 
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d’ajuntar els esforços que diverses entitats catalanes estan duent a terme a la zona i per 
enfortir el discurs de drets humans de la pròpia administració envers la Mediterrània, sobretot 
ara que la Unió per la Mediterrània tindrà la seva seu a Barcelona. 
 
L’OPPDH va encarregar a l’Institut de Drets Humans de Catalunya la dinamització d’aquest 
grup i a la Federació Catalana d’ONGs pels Drets Humans la seva coordinació.  
 
Durant el 2010, s’ha continuat treballant el tema religions i drets humans, tema comú de 
treball escollit l'any anterior i s’han celebrat dos nous seminaris. Així, el 15 de febrer de 2010 
s’ha realitzat el tercer seminari, a la seu de la Federació Catalana d’ONGs pels Drets Humans, 
que porta com a títol “Drets humans, Estat i religió”. A l’acte públic hi han participat unes 40 
persones. Aquest ha estat a càrrec de Juan Ferreiro Galguera, -en aquells moments 
sotsdirector de coordinació i promoció de la llibertat religiosa del Ministeri de Justícia- i 
Ahmed Rahmani, director de l’Institut de la Modernitat de París. 
 
El quart i últim seminari, que porta el títol de “Societat civil: entre la laïcitat i les religions” ha 
tingut lloc a la seu de Cristianisme i Justícia el 8 d’abril de 2010 i ha conssistit, a diferència dels 
tres seminaris anteriors, en només una sessió del grup de treball amb la participació d’unes 20 
persones. Destacar les ponències de Carme Tolosana, professora emèrita del Departament de 
Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, José Ignacio González Faus, 
teòleg i jesuïta i Hafid Arab, director del Centre Cultural Islàmic de Sants.  
 
El resultat dels debats produïts en aquests seminaris així com totes les intervencions dels 
ponents, van ser recopilades i editades per l’IDHC i s’han traduït en una publicació de la 
Col·lecció Materials de Pau i Drets Humans de l’OPPDH, editada al setembre de 2010. 
 
 

• 3.4.6. 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 d’encontre, diàleg i reunió, del qual l’IDHC forma part des del 2003. 
 
Aquest any la Xarxa 18 de Desembre-Catalunya no ha organitzat cap acte propi per a la 
commemoració del Dia Internacional del Migrant, sinó que s’ha sumat als esforços de la 
European Platform for Migrant Workers Rights, una campanya europea de signatures adreçada a 
demanar als Estats membres de la Unió Europea que ratifiquin la Convenció Internacional per 
a la Protecció dels Drets de Tots els Treballadors Migrants i els seus Familiars. 
 
 

• 3.4.7. El temps dels drets (HURIAGE) 
 

L'IDHC forma part d'una xarxa d'universitats espanyoles i centres d'investigació en matèria de 
drets humans que va obtenir al desembre de 2008 un programa Consolider-Ingenio 2010 del 
Ministeri de Ciència i Innovació. El projecte, titulat "El temps dels drets" (HURI-AGE), està 
dirigit pel catedràtic de la Universitat Carlos III de Madrid, Gregorio Peces-Barba. 
 
El projecte treballa 12 línies d’investigació de les quals l’IDHC és el responsable de la dedicada 
als Drets humans emergents. Per desenvolupar aquesta línia es realitzen diferents tipus 
d’activitats: 
 

• Publicació de la monografia Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació 
sobre els dretes humans - número 6 de la sèrie “Drets humans emergents”, Barcelona, 
2010.  

• Publicació de l’article: Saura Estapà, J., “Drets humans emergents”, Barcelona Societat, 
núm. 18, juny de 2010, p. 29-35 
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• Recerca sobre El dret a la ciutat, a publicar al 2011 en la sèrie “Drets Humans 

emergents”  
• Mòdul sobre “Drets humans emergents, al màster en Derechos Fundamentales, Instituto 

Bartolomé de las Casas (UC3M), 16-17 de març de 2010 
• Mòdul sobre “Drets humans emergents, al màster en Derechos humanos y democràcia, 

Universitat Oberta de Catalunya, març-juny de 2010 
 
A més l’IDHC és el responsable de la edició dels principals instruments de difusió de cadascuna 
de les línies d’investigació, les guies-fulletó en que es recullen els esquemes de recerca de cada 
línia. Al 2010 s’han realitzat: 
 

• Los derechos en el contexto ético, político y jurídico 
• Cambios necesarios en la configuración del derecho a la promoción de la autonomía personal 

y atención a las personas en situación de dependencia a la luz de la Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

 
I s’ha començat l’edició, per a imprimir a 2011: 
 

• Libertad y seguridad 
• Organización y Justicia Internacional 

 
Per últim, es col·labora amb la resta de línies d’investigació mitjançant  les activitats de l’IDHC 
principalment d’incidència, amb la redacció d’informes i convocatòria de reunions per a tractar 
temes de promoció dels drets humans amb agents politics i socials.  
 
 

• 3.4.8. Consens de Barcelona  
 

Des de l’any 2009, l’IDHC col·labora am Nova-Centre per a la Innovació Social i l’associació 
Alliance for freedom and dignity en el desenvolupament del Consens de Barcelona. Un procés 
d’abast global que treballa per la construcció d’un consens mundial, alternatiu al Consens de 
Washington, a partir de les propostes de 300 especialistes d’arreu del mon, amb equilibri de 
gènere i de les diferents regions geoculturals, que han anant construint una comunitat de diàleg 
i deliberació per Internet, al mateix temps intercultural, multisectorial, multilingüe i plural. 
 
Durant 2010, els 300 participants han aportat i valorat propostes sobre 5 grans temes clau: (1) 
valors i objectius, (2) recursos i població, (3). política i seguretat, (4). economia i finances i (5). 
comunicació i cultura. Es tracta de plantejar les regles de joc globals que haurien de garantir la 
cobertura sostenible de les necessitats bàsiques de tota la població mundial. 
 
La declaració resultant, en la seva primera versió, es presentarà el Fòrum Social Mundial de 
Dakar al gener de 2011 i, finalment, s’aprovarà a una trobada internacional a Barcelona a l’abril 
del mateix any. 
 
Al gener de 2010, en el marc del Foro Social Català, s’ha organitzat un seminari per a 
presentar el procés del Consens de Barcelona a la societat civil catalana, i per a obrir el diàleg 
al voltant dels cinc temes clau del diàleg. Les propostes i valoracions extretes del seminari 
s’han inclòs al debat mundial que s’ha portat a terme durant la resta de l’any.  
 
Tota la informació sobre el Consens de Barcelona a aquesta línia de treball a http://consensus.nova.cat 
 
 

• 3.4.9. Fòrum Social Català  
 

Al Fòrum Social Mundial de 2009 a Betlem es va fer una crida a la celebració de fòrums 
descentralitzats al 2010, tal i com s'havia fet dos anys abans. A Catalunya, s’ha celebrat per 
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segona vegada el Fòrum Social Català, el 30 i 31 de gener de 2010 a l’edifici històric de la 
Universitat de Barcelona. Durant els dos dies s’han donat cita 150 col·lectius socials, entre 
moviments i  entitats, i 3000 persones per participar a les més de 100 activitats organitzades 
entre seminaris, tallers i altres activitats, englobades al voltant de tres eixos temàtics:  

 
• Les causes de la crisi global 
• Les conseqüències de la crisi global 
• Les alternatives a la crisi global 

 
L'IDHC, a l'igual que al 2007, s’ha adherit al FSCat i ha participat des dels inicis a l’organització 
de la trobada, participant en les assemblees i, especialment, a la comissió de comunicació, 
encarregada de donar visibilitat a l’esdeveniment mitjançant la pàgina web i la relació amb els 
mitjans de comunicació.  
 
A més, al marc del FSCat, l’IDHC ha organitzat, en col·laboració amb NOVA, un seminari per 
presentar el Consens de Barcelona (punt 3.4.9 d’aquesta memòria) i un taller  sota el títol “La 
tortura, avui, a l'Estat Espanyol. Què diuen els informes internacionals?”, en col·laboració amb 
la Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura  (punt 3.4.9 d’aquesta memòria) 
 
Per consultar tota la informació sobre el FSCat a la web http://www.forumsocialcatala.cat 
 
 
 
3.5. Associacionisme i relació amb altres entitats 
 

L’IDHC, juntament amb altres entitats,  ha col·laborat en l’organització de 
 

• Tots els divendres, del 9 d'abril al 21 de maig 
Seminari Drets humans, una visió pràctica: El cas Colòmbia, organitzat per la Comissió de 
Cultura de la Facultat de Drets amb la col·laboració de l’Associació Catalana per la Pau.  
 

• 21 d'abril de 2010  
Taula rodona L'enfocament de drets en la cooperació internacional al desenvolupament: de 
la retòrica als fets, organitzat per l’Observatori DESC amb la col·laboració del Programa dret al dret 
de la Universitat de Barcelona. 
 

• Novembre de 2010  
Gira de seminaris sobre la Política feminicida en al ruptura de la democràcia per Madrid, 
Barcelona, Sevilla i Cadis, organitzada per Mujeres de Guatemala, Fondo d Mujeres, Ambio. 
 

• 23 de novembre de 2010  
La vulneració de drets humans per part de les empreses transnacionals a Amèrica Llatina, 
organitzat per la Comissió de defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona i l'Observatori DESC, amb la 
col·laboració de l'Observatori del Deute en la Globalització. 
 

• 24 de novembre de 2010  
Seminari: Reptes del nou constitucionalisme llatinoamericà, organitzat per l'Observatori DESC 
i l’IDHC amb la col·laboració del programa dret al Dret de la Universitat de Barcelona 
 
 
A petició d’altres entitats, l’IDHC ha participat en: 
 

• 26 de gener de 2010 
Justícia universal: l’esperança per a l’Afganistan, David Bondia. En jornades Afganistan, un crit contra 
la impunitat, Barcelona 26 i 27 de gener de 2010, organitzades per l'Associació per als Drets Humans 
a l’Afganistan (ASDHA). 
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• Del 1 al 3 de març de 2010 

Membres del Comitè d’experts per Catalunya i Espanya: David Bondia i Luciana Coconi, del Tribunal 
Russell sobre Palestina, sessió de Barcelona, del 1 al 3 de març de 2010 
 

• 21 de març de 2010 
Estrategias y alternativas para la protección y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, David 
Bondia. En la Gran Asamblea de los Pueblos Indígenas, 20 i 21 de març, La María, Piendamó, 
Colombia, organitzat Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC 
 

• 10 d’abril de 2010 
Dret internacional vs interessos geoestratègics i econòmics. El paper de la ONU i dels altres Estats, 
David Bondia. En la Trobada jove al Sàhara: enfortint la cooperació entre els col•lectius de 
joves sahrauís i catalans, Manresa, del 9 a l'11 d'abril, organitzat per el Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya 
 

• 12 d'abril de 2010 
De la construcción de ciudadanía a la construcción de voluntad política, David Bondia. En la II Jornada 
Internacional de reflexión y debate: “El enfoque basado en derechos humanos en la cooperación 
internacional para el desarrollo”, Madrid, del 12 al 15 d'abril de 2010, organitzat per Red EnDerechos 
 

• 21 d'abril 2010 
El Tribunal Russell sobre Palestina, David Bondia. En la 5th Conferencia Internacional de Bil’in para 
la Resistencia Popular Palestina “En nombre de nuestros prisioneros”, Bil'in, Territoris Palestins 
Ocupats, del 21 al 23 d'abril, organitzat pel Comité Popular de Bil'in 
 

• 6 de maig del 2010 
Instrumentos nacionales de aplicación para los derechos a la vivienda, David Bondia. En Conferencia 
Europea: Derechos a la vivienda: de la Teoría a la Práctica, 6 de maig de 2010, Barcelona, 
organitzat per la Universitat de Barcelona, FEANTSA i l'associació ProHabitatge. 
 

• 19 de maig de 2010  
Encara la pena de mort, David Bondia. En Utopies quotidianes 2010, Barcelona, organitzat per 
l’Ateneu Barcelonès i Innova. 
 

• 9 de juny de 2010 
Xerrada d’inauguració, David Bondia. En l’exposició fotogràfica "Al princip va ser la Paraula!, de 
Lagarto Fernández, del 9 de juny al 31 de juliol, Barcelona, organitzada per la Xarxa Internacional de 
Dones Periodistes i Comunicadores, l'Ajuntament de Barcelona, l'Oficina de Promoció de la Pau i dels 
Drets Humans de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de Catalunya 
 

• 10 de juny de 2010 
Taula rodona Justícia penal internacional: miratge o realitat?, Jaume Saura. en la presentació del llibre 
Qué es la justicia penal internacional,de Salvatore Zappalà, 10 de juny de 2010, organitzada per 
l'editorial Proteus 
 

• 14 de juliol de 2010 
Els drets humans en el panorama actual, un repte per a la cooperació al desenvolupament, David Bondia, 
en Justícia social, cooperació i drets humans, la lluita contra la pobresa, la Seu d'Urgell, del 13 al 
16 de juliol de 2010, organitzat per la Universitat d’Estiu de Lleida. 
 

• 27 de setembre de 2010 
Presentació dels materials de pau “El Plan Colombia II”, David Bondia, , Barcelona, organitzat per l'Oficina 
de Promoció de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat de Catalunya 
 

• 9 d’octubre 2010 
Taula rodona: Memòria, veritat i reconciliació a Algèria, David Bondia, en Memorial dels 
desapareguts a Algèria, Barcelona, 9 d’octubre 2010, organitzat per Sodepau 
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• 28 d’octubre de 2010 

Apartheid contra el pueblo palestino, Luciana Coconi i Tribunal Russel sobre Palestina, David Bondia, en el 
seminari Derecho internacional y derecho humanitario, alternativas para presionar a Israel para 
el cumplimiento de la legalidad en los Territorios Ocupados de Palestina, Bilbao, 28 d'octubre de 
2010, organitzat per Paz con Dignidad i Biladi, Centro Cultural Palestino 
 

• 3 de novembre de 2010 
La immigració i l’estructura demogràfica, David Bondia, en el seminari de desenvolupament directiu: Quina 
Catalunya vivim i viurem?: Immigració i societat, Mollet del Vallès, 3 de novembre de 2010, 
organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
 

• 22 de novembre de 2010 
Panel de discusión Efectos de la militarización en el tejido social colombiano y sus estrategias de resistencia los 
caso de mujeres, movimientos de víctimas y campesino", David Bondia, en las jornadas de sensibilización 
Militarización y terror en la vida civil y cotidiana en Colombia, Barcelona, 22 i 23 de novembre de 
2010, organitzat per el Colectivo Maloka 
 

• 23 de novembre de 2010 
Presentació del llibre Apartheid contra el pueblo palestino, Luciana Coconi, en la I Muestra de Cine 
Palestino de Madrid, , Madrid, del 19 al 30 de novembre de 2010, organitzat per l’Associació Handala, 
min Palestina. 
 

• 26 de novembre 2010 
Taula rodona Seguretat i/o democràcia, David Bondia, en La seguretat d’Europa ha de passar pel 
suport als règims autoritaris del sud?, Barcelona, 26 de novembre de 2010, organitzat per ACSUR Las 
Segovias, Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i Sodepau 
 

• 2 de desembre de 2010 
Presentació del llibre Apartheid contra el pueblo palestino, Luciana Coconi, Málaga, organitzat per la 
Asociación Al Quds de Solidaritat con los Pueblos del Mundo Árabe y Paz con Dignidad 
 

• 10 de desembre 2010 
Participació de Luciana Coconi en la taula rodona Drets humans i justícia penal universal: Gaza avui 
i demà, Barcelona, organitzat per Nexes, Palestina al Cor i Rumbo a Gaza  
 

• 13 de desembre de 2010 
Ponencia, Jaume Saura, en la reunión de Alcaldes y Alcaldesas por la convivencia en las ciudades, 
San Sebastián, 13 i 14 de desembre de 2010, organitzat per l'Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian 
 

• Del 13 al 17 de desembre 2010 
Participació de Lidia Serrano en Sustainable Water Management in Cities: Engaging stakeholders 
for effective change and action, del 13 al 17 de desembre de de 2010, Zaragoza, organitzat per UN-
Water, UN-Habitat, Global Water Operators’ Partnership Alliance (GWOPA), the International 
Hydrological Programme of UNESCO (IHP) i the United Nations Department of Economic and Social 
Affairs (UNDESA) 
 

• 15 de desembre 2010 
Inauguració, David Bondia, en Seminario internacional de derechos humanos, Sevilla, del 15 al 17 de 
desembre de 2010, organitzat per l'Ayuntamiento de Sevilla 
 
 
 
• 3.6. Premi Solidaritat i Menció Especial Mitjans de Comunicació  
 

Al gener de 2010 el tribunal del la 23a edició del Premi Solidaritat, corresponent a l’any 2009,  
ha anunciat l’atorgament d’aquest guardo a la Fundació Surt. El tribunal de premi, format per 
membres de la junta directiva de l’IDHC i representants de la societat civil catalana, ha volgut 
reconèixer aquesta entitat que treballa des de fa més de 16 anys per la inserció laboral de les 
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dones, especialment aquelles que es troben en situació de major vulnerabilitat per la seva 
situació econòmica, social,  cultural o personal.  
 
En el marc del premi, l’IDHC atorga també una menció especial mitjans de comunicació per a 
destacar als professionals i mitjans que en l'exercici de la seva tasca informadora aborden de 
manera decidida la defensa i la protecció dels drets humans. En l’edició del 2009 s’ha decidit 
atorgar aquesta menció a José Yoldi, redactor de tribunals del diari El País. En les seves 
anàlisis i cròniques judicials el periodista té sempre present l'enfocament de drets humans, tant 
a l'àmbit nacional com internacional, contribuint així a la seva promoció, divulgació i defensa. 
 
L’acte de lliurament, tant del premi com de la menció, s’ha celebrat al Parlament de Catalunya 
el 9 de febrer de 2010.  
 
Al 2010 s’ha convocat la 24a edició del Premi, corresponent a l’any 2010. La convocatòria per 
presentar candidatures ha estat oberta fins el 10 de desembre de 2010 i s’han rebut 15 
candidatures, la majoria procedents de persones i entitats catalanes, que proposen tant a 
individus com a entitats que treballen per la promoció i defensa dels drets humans. També 
s’han rebut propostes d’altres llocs d’Espanya i d’Amèrica Llatina.  
 
Les candidatures seran estudiades pel tribunal, que es reunirà al gener de 2011 
 
Per consultar tota la informació sobre el Premi Solidaritat www.idhc.org  
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Una de les línies de treball de l’IDHC identificades en la jornada de reflexió del 23 de gener de 
2010 és la recerca en drets humans. Amb la recerca en drets humans pretenem aprofundir en 
el coneixement de la teòria i la pràctica dels drets humans, posant a disposició de les persones 
i les organitzacions els nostres coneixements dels drets humans, apropant la cultura dels drets 
humans a la societat així com dotar de rigor jurídic, des del vessant intern i internacional, la 
nostra activitat en defensa dels drets humans.   
 
Les línies de recerca prioritàries son: 

• Drets humans emergents 
• Sistema europeu de drets humans 

 
Tenint present aquestes idees, durant el 2010, hem desenvolupat les següents activitats. 
 
 
 
• 4.1. Sèrie Drets Humans Emergents  
 

En el marc d’aquesta sèrie, al 2010 s’ha publicat els treballs realitzats durant 2009 sobre  els 
“Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació sobre els drets humans”. La 
publicació, coordinada per Anaïs Franquesa, ha comptat amb les aportacions de vuit 
especialistes que analitzen tant els impactes positius com negatius de les TIC sobre els drets de 
les persones i sobre els drets del pobles, apuntant iniciatives que es poden dur a terme per 
potenciar els primers i anar reduint, per acabar eliminant, els segons. 
 
La publicació també està disponible en línia en la pàgina web de l’IDHC:: www.idhc.org 
 
Al 2010, amb la col·laboració de l’Observatori DESC, també s’ha iniciat una recerca sobre el 
dret a la ciutat, coordinada per Estel·la Pareja. Aquest dret recollit en l’article 7 de la 
Declaració Universal de Drets Humans Emergents, es tracta des d’una doble perspectiva: una 
part, més conceptual, per anar definir l’ abast del dret a la ciutat; i una segona, per aprofundir 
més en algunes de les seves dimensions com la seguretat, l’habitatge o l’espai públic. Per això 
es comptarà amb les col·laboracions de diferents experts.  
 
La investigació es publicarà al 2011, com a part de la sèrie drets humans emergents 
 
 
 
• 4.2. Recerca sobre el Consell d’Europa: El sistema del Conveni 

Europeu de Drets Humans: 60 anys de reconeixement i 
protecció dels drets humans a Europa  

 

Durant l'any 2010, s'ha començat el treball de recerca sobre diferents aspectes del Conveni 
Europeu de Drets Humans i el Tribunal Europeu de Drets Humans. La investigació, coordinada 
per Jaume Saura,  es porta a terme de forma col·lectiva per experts en els sistema europeu de 
protecció dels dret humans, majoritàriament, membres de la junta directiva de l’IDHC. 
 
 
La recerca, a més d’abordar l’evolució institucional del sistema europeu de drets humans, 
tracta qüestions més puntuals com l’emergència de nous drets humans en la jurisprudència del 
TEDH, la societat democràtica i el dret a la democràcia, els drets reproductius, la infància, el 
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dret a un medi ambient, la qüestió lingüística i les convergències entre el Tribunal Europeu i la 
Corte Interamericana en relació a les desaparicions forçoses. 
 
 
 
• 4.3. Sèrie Conflictes Oblidats: Càucas Sud 
 

Al 2010 s’ha realitzat els treballs d’edició de l’últim número de la sèrie de Conflictes Oblidats 
sobre el Càucas Sud, que s’imprimirà els primers mesos de 2011.  
 
A la publicació es recullen alguns dels articles dels participants en el seminari Els conflictes del 
Caucas Sud. Història i futur, celebrat a Barcelona el 21 d’octubre de 2009, a més d’una petita 
reflexió sobre el panorama d’aquesta regió europea que va realitzar Marina Arakelyan, 
col·laborada de l’IDHC i i membre de l'ONG armènia European Integration. 
 
Tota la informació sobre aquesta sèrie, les publicacions i les jornades de sensibilització a a www.idhc.org 
 
 
 
• 4.4. Drets humans al Carrer.  
 

Durant el 2010 s’ha realitzat el procés d’edició i impressió del llibre de contes infantils “Drets 
humans al carrer. Cuentos infantiles sobre derechos humanos”. Una eina per explicar, 
aprendre i pensar els drets humans a partir de contes que escenifiquen cadascun dels trenta 
articles de la Declaració Universal de Drets Humans.  
 
En el llibre es recullen els relats guanyadors d'un concurs de contes infantils, organitzat al 2009, 
i les contribucions literàries de professionals de la literatura i l'educació. Entre d'altres, s'inclou 
un conte sobre el dret a l'asil, de Vernor Muñoz, relator especial de les Nacions Unides per al 
dret a l'educació.  
 
El llibre ha tingut un tiratge de 800 exemplars que s’han repartit entre les escoles, centres de 
recursos pedagògics i altres espais d’educació on la publicació té garantida un gran impacte. Es 
preveu acabar la seva difusió al 2011, quan es realitzarà un acte de presentació pública, 
acompanyat d’una sessió de contacontes. 
 
La publicació també està disponible en línia en la pàgina web de l’IDHC:: www.idhc.org 
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El 2010 hem rebut subvencions i signat convenis amb l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació 
de Barcelona, l’Oficina per a la Promoció de la Pau i els Drets Humans (OPPDH), l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), la Universitat Carlos III de Madrid, el 
Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació (MAEC) i el Departament de la Vicepresidència de 
la Generalitat, per un total de 156.252,80 €. 
 
L’IDHC compta amb ingressos propis que han estat de 2010 de 68.587,16 €. 
 
A continuació es detallen els percentatges: 
 

 

MAEC 3,11%

OPPDH 5,15%

ACCD 32,02%

Recursos propis 
30,50%

Ajuntament 
6,67%

Diputació 8,90%

Carlos III 
12,32%

Vicepresidència 
1,33%

 
 

 
Aquests ingressos s’han destinat a projectes adreçats a les línies de formació, recerca i 
incidència pública en drets humans que s’han detallat a la present memòria i que es 
distribueixen de la següent manera: 
 

 

Recerca 20,46%

Incidència 
25,01%

Formació 
32,72%

Infraestructura 
21,81%

 


