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1.

P R E S E N T A CI Ó, O B J E C T I U S
I LÍNEAS 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 Catalunya. Una tasca ingent en una democràcia incipient, fora encara
de les institucions comunitàries, amb plans d'estudis en les universitats que no
contemplaven de cap manera aquesta disciplina. Al voltant de trenta anys després, els
canvis socials, econòmics i fins i tot de valors en la nostra societat queden patents. Som
una societat més solidària, com ho demostren les entitats i les persones que cooperen
en el desenvolupament i les que treballen amb els sectors més desfavorits 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
aconseguit plenament, planteja reptes cada vegada més complexos i subtils. L'actual
situació de crisi econòmica ha afectat també als drets humans, vistos la majoria de les
vegades com una política poc prioritària, en lloc de com una política de prioritat. En
definitiva, una evolució a la qual la massa social de l'Institut no ha estat aliena i que ens
ha obligat a reflexionar sobre quin paper volem jugar en la societat catalana actual.
Durant l'any 2011, el conjunt de persones que formen part de l'Institut de Drets
Humans de Catalunya, és a dir, el seu equip tècnic, els membres de la Junta, els socis i
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 fer com a entitat, ara i en un futur immediat. També, com
organitzar‐nos i finançar‐nos per aconseguir aquests reptes. Volem agrair a totes
aquestes persones la seva implicació en un procés que no s'ha acabat i que ens està
portant a un millor IDHC.
Les tres grans línies de treball ja consolidades que desenvolupa l'Institut són: formació;
incidència pública; i la investigació i publicacions. Línies de treball sobre les quals
pivoten les activitats de l'entitat: algunes antigues, altres més recents: i encara altres
que tenim intenció d'encaminar quan el panorama econòmic global ‐i particular‐ ens ho
permeti. Per tant, mantenim i incrementem el nostre compromís amb la societat,
reforçant la pedagogia dels drets humans, en particular en aquells àmbits i per a
aquells col•lectius que no tenen accés a aquesta formació en l'ensenyament reglat.
Incorporem la investigació als nostres objectius, perquè entenem que és l'única manera
de seguir sent rigorosos en el discurs de drets humans. I fem d'aquest discurs públic,
una eina de transformació, d'influència en el pensament i l'acció política i social al
nostre país. Tot això amb la intenció de fer dels drets humans el principal eix
vertebrador de la nostra societat i dels nostres poders públics.
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2.

FORMACIÓ EN DRETS
HUMANS
Durant 2011 es va seguir implementant el Pla de formació de l'IDHC, concretant noves
activitats de formació externa, amb els cursos a la carta i la formació virtual, i de
formació interna a través dels col∙loquis a l'IDHC, en els quals abordem temes
d'actualitat .
Per dur a terme les activitats de formació, tant interna com externa és fonamental el
treball que realitzen les persones en pràctiques i col∙laboradors de l'IDHC.

2.1. Cursos i seminaris
•

2.1.1. 29è 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 ‐estudiants, funcionaris i
funcionàries, docents, persones que treballen en el tercer sector, activistes, i ciutadania
en general‐ que s'interessen per la matèria, més enllà que la seva formació i el seu
àmbit professional estigui relacionat amb els drets humans. El Curs, que el 2011 va
celebrar la seva 29ª edició, s'ha consolidat com el referent de formació en drets
humans a Catalunya.
Els objectius del Curs són aprofundir en el coneixement de la teoria i la pràctica dels
drets humans, per a ells es posa a disposició dels alumnes coneixements en drets
humans i els canals d'accés als mecanismes nacionals, regionals i internacionals de
garantia i protecció, i s'ofereixen les capacitats per passar de l'acció a la prevenció per
evitar recórrer sempre a la denúncia de les violacions de drets humans. A més, es
mostren i denuncien les causes estructurals que donen lloc a les violacions de drets
humans que són a la base dels conflictes. Finalment, es vol apropar la cultura dels drets
humans a la societat, és a dir, conscienciar les persones sobre l'exercici dels seus drets i
de la possible justiciabilitat dels drets humans en cas de necessitat.
L'edició 2011 es va celebrar a la Residència d'Investigadors del 8 al 25 de març, de 18 a
21 h, de dilluns a divendres. Va comptar amb un total de 114 alumnes, 20 procedents
de països llatinoamericans, i 33 ponents, procedents de diferents universitats, entitats i
països.
A més, com en anteriors anys, l'IDHC, amb el suport de l'ACCD, va concedir 3 beques a
alumnes d'Amèrica Llatina. Els beneficiaris van ser: Jesús Granada Bautista (Mèxic),
Bàrbara Suárez de Lleó (República Dominicana) i Lucrecia Petit (Argentina).
El 2011, l'acte inaugural va ser presidit pel president de l'IDHC Jaume Saura i el director
de l'IDHC David Bondia. A aquest li va seguir la conferència inaugural "El lideratge de les
dones en la lluita per l'efectivitat dels drets humans" a càrrec de la Sra. Ann Njogu.
4

Els objectius del curs es plasmen cada any en el contingut del programa, el qual consta
de de 42h lectives i va variant per adaptar‐se al context actual. Per això, en aquesta
edició, a més de proporcionar un enfocament històric i explicar els mecanismes de
protecció dels drets humans, es van plantejar els reptes que es presenten per al dret
internacional dels drets humans al segle XXI.
Així el programa es va dividir en dues parts. La primera, enfocada a la base teòrica dels
drets humans, el seu concepte, característiques (justiciables, universals,
interdependents i inalienables, la internacionalització dels drets humans, els drets
econòmics, socials i culturals, els mecanismes universals de defensa dels drets humans i
el sistema europeu de defensa dels drets humans, en concret el Tribunal europeu de
drets humans i visions americanes i africanes dels drets humans amb els seus
respectius sistemes regionals de defensa dels drets humans).
A la segona part, es tracten la protecció i garantia dels drets humans, des de diferents
perspectives i sobre diferents temes relacionats, en concret, el dret internacional
humanitari, el dret a l'habitatge, el dret a l'aigua i el sanejament, l'efecte en els drets
humans que tenen les noves tecnologies, empreses i drets humans amb exemples
concrets de la responsabilitat de les empreses petrolieres estrangeres per danys
ambientals a Amèrica Llatina, la cooperació internacional al desenvolupament i els
drets humans, immigració i drets humans, la situació de minories a Europa, la religió i
drets humans i l'accés als medicaments com a part del dret a la salut.
A més, es van organitzar tallers voluntaris fora de l'horari lectiu perquè els alumnes
puguin conèixer de primera mà el treball d'altres institucions en l'àmbit dels drets
humans. En concret, les organitzacions col∙laboradores van ser l'Oficina del Síndic de
Greuges, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, SOS Racisme, l'Oficina per la No
Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona i el Centre UNESCO de Catalunya.
El Curs es va realitzar amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD), la col∙laboració de la Direcció General de Drets Humans i
Assumptes Legals del Consell d'Europa i es troba emmarcat en el Projecte Consolider‐
Ingenio. El temps dels drets (HURI‐AGE), projecte d'investigació aprovat pel Ministeri
d'Innovació i Ciència.
També va comptar amb el reconeixement de crèdits de lliure elecció de les següents
universitats: UAB (3), UB (4), UPF (4), UOC (2) i UIC (2).
A més, el Curs va estar reconegut, com en anys anteriors, com a activitat de formació
permanent pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Finalment, els alumnes del Curs van poder optar a una de les beques de pràctiques que
l'IDHC ofereix en el marc del Curs: cinc beques d'estada al Consell d'Europa, l'aval de
l'IDHC per realitzar unes pràctiques a l'Oficina de l'Alt Comissionat de Drets Humans de
les Nacions Unides i una beca de pràctiques al Síndic de Greuges de Catalunya. A
continuació es detalla cadascuna d'aquestes beques (explicades en el punt 2.2).
Veure el programa del curs al web de www.idhc.org
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•

2.1.2. Cursos de formació en drets humans per a actors de la
cooperació

Des de 2006, l'IDHC imparteix aquest curs de formació en drets humans,
específicament adreçat als cooperants o persones dedicades al món de la cooperació.
Al 2009 es va decidir allargar l'extensió del Curs i incorporar al programa l'enfocament
de drets humans en la cooperació al desenvolupament.
El 2011 es va reformular el programa del Curs per a homogeneïtzar el seu contingut,
seguint els objectius generals i específics del Pla de formació de l'IDHC. El nou
programa s'adreça a tots els actors de la cooperació al desenvolupament i estructura el
contingut, introduint una part teòrica i una altra pràctica en tot el programa.
Al llarg del 2011 es van celebrar dues edicions, una del 7 al 17 de juny del 2011 i l'altra
del 17 al 27 d'octubre. En la primera van participar 18 estudiants i quatre especialistes
com a ponents i en la segona, també 18 estudiants i sis especialistes.
Entre altres qüestions, en el Curs es tracten els següents aspectes:
•
•
•
•
•

De què parlem quan parlem de drets humans i cooperació?
Sistemes de protecció internacional dels drets humans: sistema
universal i sistemes regionals.
Dret Internacional Humanitari.
Responsabilitat internacional de l'individu.
Enfocament basat en drets humans (EBDH).

Veure els programes dels cursos al web de www.idhc.org
•

2.1.3. Curs online de formació en drets humans per a actors del
desenvolupament

Al novembre del 2011 es va començar a treballar en un nou projecte de formació
virtual, finançat per l'Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament (AECID).
Aquest curs possibilitarà la formació en drets humans a actors del desenvolupament
amb independència de la seva situació geogràfica.
El principal objectiu del Curs és integrar els drets humans en totes les actuacions dels
actors de la cooperació al desenvolupament, aplicant l'anomenat enfocament basat en
drets humans. Aquest enfocament suposa el tractament dels destinataris de les
actuacions de cooperació com a titulars de drets, i identifica, al seu torn, als titulars
d'obligacions i responsabilitats.
El programa del curs, dirigit a tots els actors de la cooperació, inclou els coneixements
teòrics i pràctics necessaris perquè els estudiants adquireixin les capacitats i aptituds
requerides per a integrar els drets humans com a eix vertebrador de totes les seves actuacions.
El curs començarà a finals de setembre del 2012 i es prolongarà durant sis mesos.
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•

2.1.4. Cursos a la Carta

L'IDHC organitza, a petició d'altres entitats tant públiques com privades, cursos,
jornades i tallers sobre temes específics i / o dirigit a col∙lectius concrets.
Curs El Tribunal europeu de drets humans: Accés i jurisprudència
Amb la col∙laboració del Col∙legi d'Advocats de Barcelona, del 27 de juny a l'1 de juliol
de 2011, es va celebrar la primera edició d'aquest curs amb l'objectiu d'apropar als
lletrats espanyols la jurisprudència del Tribunal i les seves formes d'accés.
El Curs va constar de 10 hores lectives, distribuïdes en cinc sessions de 3 hores, en què
es van tractar el sistema europeu de protecció de drets humans, l'accés al Tribunal i el
seu procediment i l'aplicació de les seves sentències a Espanya.
Taller sobre Enfocament basat en drets humans en projectes de
cooperació al desenvolupament
Aquest taller es va realitzar en dues ocasions el 2011:
•

Del 2 al 6 de maig, en el marc del Màster en Polítiques europees de
cooperació de la Universitat Autònoma de Barcelona. El taller va constar
de quatre sessions de tres hores i va comptar amb la participació de 14
alumnes.

•

Del 25 al 27 de maig, en el marc de la Federació catalana d'ONG per al
desenvolupament. El taller va tenir com a objectiu formar els membres
de les entitats de desenvolupament sobre l'enfocament basat en drets
humans, des d'una perspectiva teòrica i pràctica. La formació va constar
de 5 sessions de 3 hores i va comptar amb 25 participants de les entitats
membres de la Federació.

2.2. Intercanvi de persones en procés de formació
En el marc del 29 º Curs de drets humans es van oferir les beques que es detallen a
continuació. Per optar‐hi els estudiants han de complir un mínim del 80% de
l'assistència al curs i presentar un treball d'acord amb les bases de les convocatòries.
Els treballs presentats van ser valorats per un tribunal encarregat d'atorgar les beques i
compost per membres de la junta directiva de l'IDHC i un representant de l'Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
•

2.2.1. Beques d'estada al Consell d'Europa a Estrasburg

La beca consisteix en cinc borses de viatge per a una estada de de 15 dies a Estrasburg,
seu del Consell d'Europa, coincidint amb la reunió de l'Assemblea parlamentària de
l'organització.
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De les 15 candidatures presentades, el tribunal va atorgar les beques a Andrea Moreno,
Elsa Serna Tudurí, Marta Bautista Forcada, Maria Elisenda Riera Soler i Ana Catarina
Reis Morgado. Els beneficiaris van viatjar a Estrasburg del 26 de setembre al 7
d'octubre, on es van reunir amb personal de les institucions del Consell d'Europa i
assistir a sessions de l'Assemblea parlamentària i del Tribunal europeu de drets
humans. Els becaris van estar recolzats durant la vostra estada per Christina Nicolaidou,
de l'oficina de becaris del Consell d'Europa, i per David Cupina, encarregat de la
coordinació de la visita.
•

2.2.2. Beca a l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels
drets humans a Ginebra

La beca consisteix en un ajut econòmic per finançar una estada de pràctiques, de tres a
sis mesos de durada, a l'Oficina de l'Alt Comissionat dels drets humans a Ginebra.
En el marc del 29 º curs, es van presentar cinc candidatures i la persona beneficiària de
la beca va ser Heura Posada amb el treball “Els drets de les persones amb transtorns
mentals afectius i psicosocials”. El seu període de pràctiques es durà a terme durant el
segon trimestre del 2012.
Laura María Soberanis, beneficiària de la beca en el marc del curs 2010, va realitzar les
pràctiques a l'Oficina el primer semestre del 2011. Durant la seva estada va col•laborar
en la unitat de drets Econòmics, Socials i Culturals i en la unitat del Consell de Drets
Humans.
•

2.2.3. Beca a l'Oficina del Síndic de Greuges

Gràcies a un conveni de col∙laboració amb el Síndic de Greuges, l'IDHC ofereix aquesta
beca per a realitzar pràctiques a la institució catalana.
En l'edició del curs 2011, la beneficiària de la beca va ser Loida Valeros Cejas, que va
presentar el treball "Testament Vital: el Dret a una mort digna". El període de
pràctiques es va desenvolupar entre els mesos de setembre de 2011 i febrer 2012.

2.3. Pràctiques a la seu de l'IDHC
L'IDHC acull estudiants en pràctiques que estan realitzant els seus estudis de grau o
postgrau en una universitat catalana, espanyola o europea.
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El 2011, l'IDHC va signar convenis de pràctiques amb les següents universitats:
•

•

•
•
•
•

Universitat de Barcelona:
Programa "dret en el 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.
Postgrau en Migració i Relacions Intercomunitàries de la Universitat
Autònoma de Madrid
Pràctiques d'estudiants de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra.
Programa Leonardo

El 2011, van realitzar les seves pràctiques en l'IDHC:
•

•
•
•

•

Jo Anne Irvine, com a estudiant del Màster de Polítiques Europees de
l'Institut Universitari d'Estudis Europeus de la UAB (setembre de 2010 a
setembre de 2011)
Gloria Laborda, com a estudiant del Màster de Traducció Jurídica de la
UAB (gener‐maig 2011)
Alegria Riba Grau y Lidia Cortés, en el marc del programa "dret en el
dret" de la UB (novembre 2010 a abril de 2011).
Celia Esquerra, com a estudiant del Màster de Polítiques Europees de
l'Institut Universitari d'Estudis Europeus de la UAB (juny de 2011 a gener
de 2012)
Rosa Añó Adell, com a estudiant del Màster en Relacions Internacionals
de l'Institut d'Estudis Internacionals de Barcelona (setembre de 2011 a
l'actualitat)

I van col∙laborar amb l'IDHC
•
•
•

Lidón Gasull (29è curs anual‐març 2011)
Leticia Asumu Bengo (29è curs anual‐març 2011)
Blanca Ferrán Durán, com a estudiant del Màster d'Estudis
Internacionals de la UB (juny‐juliol 2011)

2.4. Programa de màster en drets humans i
democràcia (UOC)
Des de 2008 l'Institut de Drets Humans de Catalunya desenvolupa, juntament 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
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d'octubre s'inicia una nova edició: l'octubre de 2010 ha començat la tercera edició i ha
seguit la segona, iniciada 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, al seu torn, dues titulacions
pròpies. Tots els postgraus es divideixen 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

Durant el 2011, el programa de màster, en les seves diferents modalitats, ha comptat
amb 55 alumnes, de molt diversa formació i procedència‐sobretot 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).
Vegeu
tota
la
informació
sobre
el
programa
de
màster
en
http://www.uoc.edu/masters/cat/web/dret_ciencies_politiques/drets_humans_democ
racia/index.html

2.5. Col·loquis
Al febrer de 2011 es va iniciar una nova proposta de formació interna, els anomenats
Col•loquis a l'Institut, l'objectiu és abordar i debatre sobre alguna qüestió d'actualitat,
relacionada amb la promoció i defensa dels drets humans.
Els col•loquis estan marcats per l'actualitat social, s'organitzen a partir de controvèrsies
generades en la societat o de temes que l'IDHC considera una qüestió oblidada o
davant la qual es requereix un posicionament com a entitat de defensa i promoció dels
drets humans.
El format de les converses és divers, depèn de la persona que s'encarrega d'exposar el
tema i dirigir el debat i del tema en qüestió. En tots els casos es facilita als participants
documentació per emmarcar el diàleg.
El primer col∙loqui, a càrrec d'Helena Torroja Mateu, va tenir lloc el 24 de febrer a la
seu de l'IDHC i va tractar "La qüestió del burca dins de la societat catalana: les
properes eleccions municipals".
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El segon col∙loqui es va celebrar el 2 de maig a la seu de l'IDHC. Aquest, que va estar
emmarcat en les activitats del Consens de Barcelona, es va centrar en "Dones i drets
humans: visions regionals" i va estar a càrrec de:
•
•
•
•

Fatma Alloo (Tanzània), fundadora de Tanzània Mitjana Women 's
Association.
Lavinia Mohr (Canadà), World Association for Christian Communication.
Kin Chi Lau (Xina), membre de 1000 PeaceWomen.
Loretta Navarro‐Castro (Filipines), del Philippine Council for Peace and
Global Education, Pax Christi.

El tercer col∙loqui, "La Llei òmnibus a debat, en un context de retallades socials" es va
celebrar el 13 de juliol a la seu de l'IDHC. Durant el col∙loqui es van recollir els aspectes
que l'IDHC havia de treballar per elaborar un informe sobre les reformes previstes per
aquesta Llei. Finalment, el 10 d'octubre, l'IDHC va presentar l'Informe "Alerta sobre les
regressions en Matèria de drets humans en el context de la Llei Òmnibus "(detallat en
el punt 3.2.2)

11

3. I N C I D È N C I A

PÚBLICA

Per l'IDHC la incidència pública consisteix en:
Posar a disposició de les persones i 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 aconseguir aquest objectiu 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 aportar rigor en l'anàlisi i
profunditat en els continguts.
Tenint present aquest concepte, el 2011 es van desenvolupar les activitats que a
continuació es detallen.

3.1. Assessorament
•

3.1.1. Ajuntament de Barcelona

L'any 2011 es va renovar el conveni de col∙laboració entre l'IDHC i la Regidoria de Drets
Civils i Dona de l'Ajuntament de Barcelona, signat el 2008, que dóna continuïtat a la
relació que entre les dues 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 dur a terme aquest objectiu,
l'IDHC va realitzar el 2011 les següents activitats:

•

•

Donar suport a la incorporació del concepte de drets humans emergents
en les actuacions de sensibilització, promoció i educació de la Regidoria,
a través de la publicació del número 7 de la sèrie Drets humans
emergents sobre "el Dret a la ciutat", explicat en l'apartat 4.1.1.

•

Col∙laborar en l'elaboració d'un pla de formació per als quadres tècnics i
polítics en matèria de drets humans, i determinar la seva aplicabilitat. El
canvi de legislatura durant el 2011 va condicionar aquesta activitat que
s'haurà de desenvolupar en el futur.

3.1.2. Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans

Durant l'any 2011, l'IDHC va seguir 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 què s'integren els 147 municipis que han signat i s'han
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compromès en la aplicació de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat (CESDHC). El calendari electoral va condicionar també el desenvolupament
d'aquest conveni ja que les eleccions municipals van tenir lloc el maig de 2011.
Com a secretaria científica, l'IDHC realitza tasques principalment d'assessorament
científic sobre l'abast i significat de les disposicions de la carta, sobretot, en les
iniciatives que la Diputació posa en marxa per tal d'afavorir la seva aplicació entre els
municipis barcelonins:
•

Assistència i suport en les reunions de la Comissió Permanent de la Xarxa
i dels diferents grups de treball.

•

Tramitació 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 el projecte Agenda Local de Drets Humans, una
metodologia per mesurar el grau d'implementació de la Carta en tots els
àmbits de l'administració local i ajudar en la planificació de polítiques
públiques.

•

Col∙laboració en l'elaboració de l'informe sobre el sistema de garantia i
defensa dels drets humans a la ciutat que servirà com a base del grup de
treball encarregat d'analitzar el tema.

3 . 2 . Seguiment de polítiques públiques de drets humans
•

3.2.1. Pla de drets humans del govern espanyol

Durant el 2011 l'IDHC va continuar el seguiment del Pla de drets humans del govern
espanyol. Aquest instrument, adoptat el 2008, conté 172 mesures de política exterior i
interna sobre aspectes relacionats amb els drets humans.
L'esforç de seguiment durant aquest any es va centrar en el treball del grup d'entitats
catalanes que coordina l'IDHC. Aquest grup es va reunir cinc vegades i va presentar
documents de valoració del Pla a la comissió de seguiment. Així mateix, es va
aconseguir, gràcies a les cartes enviades al govern, que es creés una bústia virtual de
recollida d'idees i valoracions del Pla, accessible i públic.
L'avançament de les eleccions generals a novembre de 2011 va suposar el fre en el
desplegament del Pla. A finals de 2011 el nou executiu encara no havia decidit si
elaborarà un nou Pla de Drets Humans, però l'IDHC ja va començar una campanya per
pressionar en aquest sentit. La coordinació amb Amnistia Internacional i la Fundació
Triangle va portar a la signatura d'una carta oberta a Mariano Rajoy per part de 75
entitats de drets humans. Aquest treball seguirà durant 2012.
Tota la informació sobre el Pla
http://www.idhc.org/esp/1812_planDH.asp

es

troba

en

la

nostra

pàgina
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•

3.2.2. Llei Òmnibus

Seguint amb l'acordat en el tercer col • loqui a l'IDHC, el 10 d'octubre es va presentar
l'informe "Alerta sobre les regressions en Matèria de drets humans en el context de la
Llei Òmnibus". Un cop presentat l'informe, s'ha enviat als grups parlamentaris amb
l'objectiu d'incidir en el tràmit parlamentari d'aprovació d'aquesta Llei i de donar a
conèixer a la ciutadania, incloent‐hi els mitjans de comunicació, el seu contingut
problemàtic i la seva tramitació deficitària.
Les lleis que conformen l'anomenada Llei Òmnibus han estat finalment aprovades pel
Parlament de Catalunya.
L'informe
es
pot
descarregar
a
la
nostra
http://www.idhc.org/esp/documents/Informe_omnibusOK_esp.pdf
•

pàgina

3.2.3. Grup de treball de Protecció Internacional

El 26 de setembre de 2011 la Direcció general per a la immigració va informar a l’IDHC
que el govern de la Generalitat tenia la voluntat d'impulsar la redacció i aprovació d'un
Pla de protecció internacional de Catalunya, en exercici de les competències en matèria
d'integració i en la delegació de funcions del dret d'asil i de la protecció subsidiària.
Es va convocar a una reunió, el 19 d'octubre, a una sèrie d'entitats per crear un grup de
treball que ajudés a dotar de contingut el debat previ a l'elaboració del Pla. En aquesta
reunió es va demanar a les entitats un breu document que contingués una pluja d'idees
sobre l'estructura i el contingut que podria tenir un eventual Pla. En una reunió
posterior, el 2 de desembre, es van debatre aquests documents.
Al llarg de 2012 s'aniran concretant les propostes presentades, tant d'estructura com de
contingut i accions a realitzar.
•

3.2.4. Manifestos i comunicats

El 2011, l'IDHC va promoure:
•

Comunicat: Alerta sobre les regressions en matèria de drets humans en el
context de la Llei Òmnibus (10 d'octubre de 2011)

•

Manifest: 20 de juny. Dia mundial de les persones refugiades. ACATHI, ACCEM,
ACSAR, Centre EXIL, Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Comissió
d'estrangeria de l'I•lustre Col•legi d'Advocats de Barcelona, CCOO Barcelonès,
Comitè Català de l'ACNUR, Creu Roja, Institut de Drets Humans de Catalunya,
Fundació Casa del Tibet, PEN Català i RESPECT Refugiats (20 de juny de 2011)

•

Comunicat: Davant les possibles mesures anunciades pel Conseller d'Interior.
Coordinadora per la Prevenció de la Tortura (26 de gener de 2011)
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L'IDHC es va adherir i / o recolzar al llarg de 2011::
•

Carta a Joel Antonio Hernández García, President del Grup de treball especial de
Reflexió sobre el Funcionament de la Comissió Interamericana de Drets Humans
per al Enfortiment del Sistema Interamericà de Drets Humans, en defensa del
sistema interamericà de drets humans, promoguda per la Coalició Internacional
d'Organitzacions pels Drets Humans a les Amèriques (30 de novembre de 2011).

•

Manifest contra el racisme polític, en què expressem el nostre rebuig a totes les
declaracions fetes pels diferents partits polítics durant la campanya electoral
que inciten al racisme i la xenofòbia, i vinculen la immigració amb la inseguretat.
SOS Racisme (Novembre 2011).

•

Comunicat de condemna a la intervenció policial que va tenir lloc el 6 d'octubre
de 2011 a la Ciutat de la Justícia, en la qual van detenir a les persones
denunciades davant l'Audiència Nacional pels fets ocorreguts davant del
Parlament de Catalunya al mes de juny, tot i que els imputats havien
comparegut de manera voluntària davant del Jutjat en funcions de Guàrdia de
Barcelona (octubre 2011). Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del
Col•legi d'Advocats de Barcelona i l'Associació Catalana per la Defensa dels
Drets Humans (ACDDH).

•

Comunicat: Que el dret no s'aturi a la porta dels CIE. Impulsat per ACSUR,
Andalucía Acoge, Associació Pro Drets Humans d'Andalusia (APDHA), Associació
Espanyola per al Dret Internacional dels Drets Humans (AEDIDH), Campanya
"CIE 's No" (València), Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), Conviure
Sense Racisme, Federació Estatal d'Associacions de SOS Racisme, Ferrocarril
Clandestino, Fundació Acció Pro Drets Humans, Grup Inmigrapenal, Metges del
Món, Migreurop, Mugak, Plataforma de Solidaritat amb els / les Immigrants
(Màlaga), Pobles Units, Observatori del Sistema Penal i Drets Humans
(Universitat de Barcelona), Parròquia San Carlos Borromeo (Madrid) (Juny
2011).

•

Comunicat: Organitzacions del Fòrum Social Català recolzen les acampades del
indignats ACAT Catalunya / Espanya (Acció dels Cristians per l'abolicionista de la
Tortura), Associació Cultural Roig, Associació Socialisme 21, ATTAC ‐ Catalunya,
ATTAC ACORDEM, CASAL ‐ Centre Autogestionari de Solidaritat Àrea Llatinal,
Casals de Joves de Catalunya, Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs, de Justícia i
Pau, Centre d'Estudis sobre Moviments Socials, Centre d'Estudis Joan Bardina,
Ecologia Política ‐ Icaria editorial, Entrepobles, Fundació Akwaba, Fundació
L'Alternativa, Fundació Pere Ardiaca, Fundació Randa ‐ Lluís M. Xirinacs,
Fundació Socialisme sense Fronteres, IMAGO Barcelona, inflexió, Institut dels
Drets Humans de Catalunya, Nova ‐ Centre per a la Innovació Social, Observatori
del Deute en la Globalització, Pangea, Comunicació per a la Cooperació, SETEM
Catalunya, Xarxa de Consum Solidari (9 de juny de 2011).

•

Petició: In front of the Indifference of the international community, we will
protect Human Rights! Popular Struggle Coordination Committee, the
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Palestinian Centre for Human Rights, the Union of Agriculture Working
Committes, the Fishing Marine Sports Association in Gaza (Abril 2011).
•

Carta sol∙licitant al govern espanyol que assumeixi les seves responsabilitats
internacionals en la qüestió del Sàhara Occidental i denunciant la il∙legalitat dels
Acords de Madrid Associació Pro Drets Humans d'Espanya (Abril 2011).

•

Manifest Contra la impunitat de la dictadura franquista. Justícia per a les
víctimes i per al jutge Garzón. Plataforma contra la Impunitat del franquisme
(Març 2011).

•

Manifest Contra el Racisme i la Xenofòbia, en defensa de la Democràcia. SOS
Racisme (2011).

•

Manifest pel vot accessible a les eleccions municipals. Associació Catalana per a
la Integració del Cec (2011).

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

3.3. Seguiment dels organismes internacionals de
drets humans
•

3.3.1. Consell de Drets Humans de les Nacions Unides

El Consell de drets humans de Nacions Unides es reuneix tres cops l'any a Ginebra, on
es valora tant la situació dels drets humans als diferents estats com els estudis i
informes dels procediments especials. Molts d'aquests procediments estan relacionats
amb el dret al desenvolupament, com l'expert independent sobre drets humans i
solidaritat internacional o el relator especial sobre els drets humans i l'extrema
pobresa, entre d'altres.
Tres representants de l'IDHC van assistir a dues sessions diferents del Consell, amb els
següents objectius:
•

Seguir les sessions i mantenir reunions i entrevistes personals amb els

funcionaris i les delegacions nacionals davant del Consell i conèixer així de
primera mà els fets més rellevants que afectin el dret al desenvolupament i al
sistema internacional de cooperació al desenvolupament,
•

Preparar un projecte de formació i acompanyament d'entitats de pau,
desenvolupament i drets humans que es desenvoluparà durant 2012. Aquest
projecte consisteix en la formació d'entitats sobre els accessos al sistema
universal de protecció dels drets humans a través d'una jornada, l'elaboració
d'un projecte d'incidència pública i l'acompanyament a les institucions de drets
humans amb seu a Ginebra, per part de membres de l'IDHC, a l'entitat que
resulti escollida per a això.

La primera visita a la sessió número 17 del Consell va ser realitzada per Carlos Boggio,
del 31 de maig al 17 de juny de 2011. La segona visita a la sessió número 18 del Consell,
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realitzada per Jordi Morató, va tenir lloc del 12 al 14 de setembre de 2011. La tercera
visita va ser realitzada per Lidia Serrano del 15 al 16 de setembre.
•

3.3.2. Consell d'Europa i TEDH

El Consell d'Europa (CoE) és l'organització internacional que sustenta el sistema
europeu de protecció dels drets humans. Entre els seus òrgans, destaquen en aquest
àmbit l'Assemblea parlamentària, el comissari de drets humans i el Congrés de poders
locals i regionals.
A més, el CoE és el marc en què es va adoptar el Conveni Europeu de protecció dels
drets humans i les llibertats fonamentals, instrument que recull la creació del Tribunal
europeu de drets humans (TEDH), òrgan jurisdiccional encarregat de vetllar per la
protecció dels drets de totes les persones sota les jurisdiccions dels estats part.
La relació de l'IDHC amb el CoE i el TEDH es remunta a més de 20 anys enrere, quan el
CoE va crear una xarxa d'instituts de drets humans entre els quals hi havia l'IDHC. Des
de llavors la col•laboració ha estat intensa i constant, destacant el programa de beques
d'estudi (apartat 2.2.1.) I l'intercanvi d'experts i professionals per als cursos i seminaris
respectius.
En aquest sentit, el seguiment que realitza l'IDHC del CoE es concreta en l'actualització
de la pàgina web amb notícies destacades dels diferents òrgans del CoE i amb una
anàlisi de les principals sentències que emet el TEDH, sobretot aquelles que tenen
influència en Catalunya i l'Estat espanyol. Tant en aquest anàlisi com en la revisió de les
notícies hi participa un lletrat del TEDH, Guillermo Cano que és també membre de
l'IDHC.
L'any 2011 es van penjar cinc notícies que afecten a l'Estat Espanyol que poden ser
visualitzades a la secció d'incidència política de la pàgina web de l'IDHC:
http://www.idhc.org/esp/18_incidencia.asp
A més, el dia 24 d'octubre va tenir lloc a la seu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, a Barcelona, l'acte "Igualtat a Europa: el principi de no discriminació en la
pràctica jurídica". L'acte va ser organitzat conjuntament per la Regidoria de dona i drets
civils de l'Ajuntament de Barcelona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i
l'Institut de Drets Humans de Catalunya, i constitueix un exemple més de la
col•laboració de l'IDHC amb el Coe i el TEDH .
El motiu de l'acte era la presentació de l'edició en català del Manual de legislació
europea contra la discriminació. Aquest manual va ser elaborat conjuntament per
l'Agència de drets fonamentals de la Unió Europea (FRA) i el TEDH, i publicat l'últim
març de 2011. El manual recull la jurisprudència del Tribunal europeu de drets humans
i del Tribunal de justícia de la Unió Europea en matèria de discriminació i té com a
objectiu principal millorar l'accés a la justícia de les víctimes de la discriminació a tot
Europa.
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L'acte va comptar amb la presència d'unes 80 persones entre advocats, periodistes,
estudiants de dret, funcionaris de l'administració local i membres d'entitats vinculades
a l'àmbit de la discriminació.
Després de la presentació de la Jornada, es va donar començament al panell d'experts,
titulat "Dret europeu anti‐discriminació: de la teoria a la pràctica". En aquest panell van
participar Luis María López Guerra, jutge del Tribunal europeu de drets humans; Maria
Amor Estébanez, representant de l'Agència europea de drets fonamentals, i Miguel
Ángel Aguilar, Fiscal especial per delictes d'odi i discriminació a Catalunya.

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, durant el 2011, l'IDHC va seguir participant en la comissió d'educació,
principalment en el treball de definició d'educació en drets humans.
Dins el marc de la Federació, en la comissió de seguiment de polítiques públiques,
l'IDHC va organitzar i dinamitzar totes les reunions de seguiment del Pla de drets
humans que es van realitzar durant 2011.
També es van publicar dos article a la Revista 1948, al núm. 39, monogràfic dedicat al
dret a l'habitatge i publicat a la tardor del 2011; Saura, Jaume i Serrano, Lidia "Dret a un
sostre i la Llei Òmnibus" i al núm. 40; Guillén, Aida "Pla de Drets Humans: un
instrument útil?”.
•

3.4.2. Federació catalana d'ONG per al desenvolupament

L'IDHC va sol∙licitar el seu ingrés a la Federació Catalana d'ONG per al
Desenvolupament durant l'any 2011. L'entrada de l'IDHC es va fer finalment efectiva al
desembre d'aquest any, després de l'aprovació per part de l'assemblea.
Les raons que van portar a l’IDHC a voler formar part d'aquesta nova Federació es
poden resumir en dos. D'una banda, la constatació que els mons dels drets humans i el
desenvolupament han de treballar junts i unir esforços en la recerca d'un món més just
i solidari i, d'altra, la necessitat de fer sentir la veu, el discurs i els arguments dels drets
humans en altres fòrums, afins però allunyats
L'IDHC s'ha incorporat de manera activa a dues comissions dins de la Federació: la
comissió d'educació i la comissió de seguiment de polítiques públiques
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•

3.4.3. Federació d'associacions per a la defensa i promoció dels drets
humans

L'IDHC ha format part de la Federació d'associacions per a la defensa i promoció dels
drets humans, amb seu a Madrid, des de 1993.
El 14 de novembre de 2011 es va notificar al president de la FADPDH la decisió de la
Junta de l'IDHC de donar‐se de baixa de la Federació, amb efecte l'1 de gener de 2012.
Les raons que han portat a aquesta decisió han estat, bàsicament, la incapacitat de la
FADPDH de constituir‐se en:

•

•

un fòrum de debat sobre la protecció dels drets humans;

•

una plataforma col•lectiva de promoció i defensa d'aquests drets davant
l'administració i organismes internacionals, i

•

una espai de referència en el seguiment del Pla de drets humans del
govern.

3.4.4. Associació europea de drets humans (AEDH)

L'IDHC forma part de la AEDH des de 2008. Aquesta associació està formada per més
d'una vintena d'organitzacions de tot Europa i té com a objectiu la incidència i el treball
amb les institucions europees per mantenir els drets humans en l'agenda política.
Durant el 2011 l'IDHC va participar en l'assemblea general que va tenir lloc a París al
maig, així com en el seminari sobre situació de la població reclusa a Europa que es va
organitzar just abans de l'assemblea. Així mateix, l'IDHC envia notícies de manera
regular a la AEDH sobre la situació dels drets humans a Espanya que són incloses en els
seus butlletins mensuals.
•

3.4.5. Plataforma de l'Agència europea de drets fonamentals

La Plataforma de l'Agència europea de drets fonamentals està formada per més de 100
organitzacions de tot Europa i es troba afavorida des de la pròpia Unió Europea. L'IDHC
en forma part des de 2010 i fins avui no ha pogut desenvolupar cap activitat destacable
en el marc de la Plataforma. El 2012, la Junta directiva de l'IDHC ha decidit presentar la
seva candidatura al comitè consultiu de la Plataforma per intentar canviar aquest fet.
•

3.4.6. Coordinadora per a la prevenció i denúncia de la tortura
(CPDT)

Com a membre de la Coordinadora catalana per a la prevenció i denúncia de la tortura
(CCPDT) i de la Coordinadora estatal (CPDT) hem assistit a 10 reunions de treball.
Els temes bàsics treballats per l'IDHC durant el 2011 van ser:
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•

•

el suport a les dues persones proposades per entitats de la CCPDT que
formen part del Consell assessor de l'Autoritat catalana per a la
prevenció de la tortura i d'altres tractes o penes cruels, inhumans o
degradants;

•

la concepció del programa del curs "Capacitació en la prevenció i
denúncia de la tortura i / o tractes inhumans, cruels o degradants", que
tindrà lloc a la Facultat de Dret de la UB al març i abril de 2012, i

•

l'organització de la Jornada "Tortures i tractes inhumans, cruels o
degradants en els processos migratoris", que tindrà lloc al Col∙legi
d'Advocats de Barcelona el 23 i 24 de març de 2012.

3.4.7. 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).
Durant el 2011 es va iniciar el procés per formar part de la Xarxa com a membres
individuals. Al juny de 2012 l'assemblea de la Xarxa ratificarà aquesta entrada i a partir
de llavors l'IDHC valorarà en quins grups de treball participar entre els quals es troben
actius: dret a l'educació, dret d'associació, justícia, drets de la dona i Palestina.
•

3.4.8. El temps dels drets (HURIAGE)

L'IDHC forma part d'una xarxa d'universitats espanyoles i centres de recerca en matèria
de drets humans que va obtenir el desembre del 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, Gregorio Peces‐Barba.
El projecte treballa 12 línies de recerca 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:
•

Organització cursos i seminaris amb contingut de drets humans
emergents (vegeu l'apartat 2 de formació)

•

Publicació de la monografia El dret a la ciutat ‐ número 7 de la sèrie
Drets humans emergents, Barcelona, 2011

•

Publicació de l'article: Saura Estapà, Jaume "L'exigibilitat jurídica dels
drets humans: especial referència als drets econòmics, socials i culturals
(DESC)", Papers el temps dels drets, número 2, p. 1‐16, 2011.
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•

Saura Estapà, J.: "El dret humà a l'aigua potable i al sanejament en
perspectiva jurídica internacional", Revista Drets i Llibertats núm. 26
(publicat al gener 2012).

•

Publicació de l'informe Alerta sobre les regressions en Matèria de drets
humans en el context de les Lleis Òmnibus, a "El temps dels drets", núm.
21, octubre de 2011.

•

Publicació de l'article: Serrano Tur, Lidia "Cap a un dret humà a l'aigua en
dret internacional. A propòsit del Dia Mundial de l'Aigua", Butlletí HURI‐
AGE, març 2011.

L'IDHC és el responsable també de l'edició dels principals instruments de difusió de
cadascuna de les línies de recerca, les guies‐fullet en què es recullen els esquemes de
recerca de cada línia. El 2011 es van realitzar
•
•
•
•
•
•

Libertad vs. Seguridad
Nuevas tecnologías y derechos humanos
Cosmopolitismo y globalización
The International Convention on the rights of the disabled: a new
framework
Emerging Human Rights
Consolider ‐ Ingenio Project 2010 “Human Rights Age” (HURI‐AGE)

I es va començar l'edició de:
•
•

Multiculturalismo
Implementación y efectividad de los derechos humanos

També s'ha participat a la IV Jornada sobre el dret humà a l'aigua i al sanejament, un
dret humà emergent, que va tenir lloc al Ministeri d'afers exteriors i cooperació, el 29
de novembre de 2011, i en les jornades "What Rights for which Europe? "que van tenir
lloc a València els dies 1 i 2 de desembre de 2011. Les jornades van estar organitzades
per l'Institut de drets humans de València, membre de la xarxa Consolider.
Finalment, es col∙labora amb la resta de línies de recerca mitjançant les activitats de
l'IDHC de formació i incidència, amb la redacció d'informes i convocatòria de reunions
per tractar temes de promoció dels drets humans amb agents polítics i socials.
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3.5. Col•laboració i relació amb altres entitats i
activitats
L'IDHC va mantenir les següents reunions el 2011:
•

26 juliol 2011
Anselmo Henrique Cordeiro, procurador del Brasil. Sobre suport a la formació al
Ministeri públic del Brasil. Amb Aida Guillén.
•

11 juliol 2011
Cooperació de l'Ajuntament de Sant Boi. Sobre suport a la formació en drets humans i
cooperació al desenvolupament. Amb Aida Guillén.
• 30 març 2011
Fernando Lira, membre de l'Agrupació Xilena Liberar, Agrupació Xilena per la Llibertat
i defensa dels drets humans. Sobre la recerca de xarxes de suport als drets del poble
maputxe. Amb David Bondia.

El 2011, L'IDHC, juntament amb altres entitats, va col∙laborar en
l'organització de
• Del 7 al 23 octubre 2011
Jornades de Sensibilització 8 ª diàspora sense fronteres ‐ Mostra de cinema Colòmbia
‐ Brasil, organitzat IMAGO‐Barcelona.
•

20 juny 2011
Dia Mundial de les persones refugiades, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona en
col∙laboració amb la Generalitat de Catalunya i el suport de les entitats promotores
ACATHI, ACCEM, ACSAR, CCOO Barcelonès, Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat,
Comitè Català de l'ACNUR , Creu Roja, EXIL, Il∙lustre Col∙legi d'Advocats, Institut de
Drets Humans de Catalunya, Fundació ACSAR, Fundació Casa del Tibet, PEN Català i
RESPECT Refugiats.
•

16 ‐ 19 juny 2011
Jornades Drets Humans i Cinema de Tarragona, organitzat per l'Associació Allende ‐
Tarragona, amb la col∙laboració d'AMIC, UGT‐Catalunya i Casa Amèrica Catalunya.
•

19 maig 2011
Roda de premsa sobre el pas enrere en la garantia del vot secret de les persones
cegues. Presentació del manifest signat per més de 80 entitats i de les mocions
aprovades en els ajuntaments, organitzat per l'Associació Catalana per a la Integració
del cec i Institut de Drets humans de Catalunya
• 4 de maig ‐ 15 juny 2011
6 ª edició del Curs de drets socials: La defensa dels drets socials davant les retallades,
organitzat per l'Observatori DESC, el programa Dret al dret de la Facultat de Dret, UB i
el Centre Cívic Pati Llimona
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•

8 març 2011
Jornada commemorativa del dia de les dones, Manifestacions de violència de gènere
en un món globalitzat, organitzat pel Grup "el dret amb les dones" de la Universitat de
Barcelona, amb la col∙laboració de l'Institut Català de la Dona i de l'Escola de Postgrau
de la Facultat de Dret, UB
A petició d'altres entitats, al llarg del 2011 l'IDHC va participar en:
•

17 desembre 2011
Conferència: "Autodétermination et séparatisme de territoires dans un cadre
Constitutionnel Démocratique: le cas de la Catalogne", Jaume Saura. En al col∙loqui "Les
tendances recentes du droit des peuples à disposer d'eux memes". París, 16 i 17 de
desembre de 2011, organitzat per Université Pantheon‐Assas Paris II i Université du
Littoral‐Pres Lille Nord de France.
• 28 novembre 2011
Moderació de la taula rodona: "La realització dels drets socials en temps de crisi",
Jaume Saura. En la jornada "Drets socials i crisi econòmica mundial". Barcelona,
organitzat per Observatori DESC.
• 24 novembre 2011
Taula rodona: "Laïcitat, Drets Humans i cooperació internacional", Jaume Saura. En
Col∙loqui: "Laïcitat a Iberoamèrica". Barcelona, organitzat per Fundació Ferrer i
Guàrdia.
• 24 novembre 2011
Conferència inaugural: Els nous reptes en matèria de democràcia i drets humans, David
Bondia. En XV Jornades de cooperació internacional i solidaritat. Castelló, 24 i 25 de
novembre de 2011, organitzat per Universitat Jaume I.
•

22 novembre 2011
Xarxes socials i transformacions democràtiques: el cas de la primavera àrab, Jaume
Saura. En el curs "Dret i noves tecnologies". Ourense, organitzat per Universidade de
Vigo ‐ Campus d'Ourense..
•

29 octubre 2011
Conferència inaugural: "Memòries històriques i justícia a l'Argentina i Espanya.
Contextos i experiències militants en Drets Humans", David Bondia. En cicle de
conferències: "Memòries Històriques, Participació i Democràcia". Barcelona,
organitzat per FILLS Barcelona.
•

19 juliol 2011
Presentació, Aida Guillén. A Cinema a la Fresca. Projecció documental "Units pel
Flow". Barcelona, organitzat per Torre Jussana.
•

9 i 14 juny 2011
Vés‐te’n i viu, Carlos Boggio. En Emergència! cicle de cinema al voltant de l'exposició
Haití 34 segons després. Barcelona, del 26 d'abril al 14 de juny de 2011, organitzat per
Metges sense Fronteres i la Fundació La Caixa.
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•

3 juny 2011
Líbia: propera situació a judicar per la Cort Penal Internacional?, Jaume Saura. En V
Jornada de Justícia Penal Universal i Internacional. Barcelona, 3 de juny de 2011,
organitzat per Barreau Penal International Criminal Bar.
•

27 maig 2011
Conferència "La situació dels centres de detenció a Espanya". Jaume Saura. Al
Setmanari "Practices of imprisonment in Europe and Human Rights: is exclusion the
only solution? Luxemburg, 27 i 28 de maig de 2011, organitzat per l'Associació Europea
de Drets Humans.
•

25 maig 2011
Xerrada "Els drets humans contra la indiferència". David Bondia. En el marc de l'estrena
de l'obra de teatre "La fada d'Abu Ghraib". Reus. L'IDHC va assessorar el director sobre
la temàtica de l'obra.
•

22 maig 2011
Curs de Drets Humans per a personal del Consolat d'Espanya a Jerusalem, personal de
l'Oficina Tècnica de Cooperació i Membres d'ONG que treballen a Israel i Palestina.
David Bondia. Ramallah, organitzat per ACSUR, NOVA, AECID.
•

10 maig 2011
Taller "Defensa i construcció d'uns serveis públics d'aigua de qualitat". Lidia Serrano. En
Models de gestió del cicle de l'aigua. Barcelona, 10 i 11 de maig de 2011. Organitzat
per Internacional de Serveis Públics i Enginyeria sense Fronteres.
•

12 abril 2011
Sessió Aigua i Sanejament, Lidia Serrano. En Curs de tecnologies per al
desenvolupament humà. Saragossa, del 8 al 14 d'abril de 2011, organitzat per
Fundació CAI‐ASC.
• 22 març 2011
Presentació del llibre Cap a la regulació jurídica internacional de les empreses militars
i de seguretat privades, Jaume Saura. Barcelona, 22 de març de 2011, organitzat per
Alumni UB.
• 14 febrer 2011
El Reconeixement internacional del Dret a l'habitatge i el Dret a la ciutat, Jaume Saura.
En el curs El dret a un habitatge digne: Polítiques públiques i altres mecanismes per
fer‐lo efectiu, Barcelona, del 14 de febrer al 9 de març de 2011, organitzat pel
Obersvatori DESC.
• 26 gener 2011
La negociació és la solució per a l'Afganistan?, David Bondia. En jornades Negociar Amb
els Talibans és la solució per a l'Afganistan?, Barcelona 25, 26 i 27 de gener de 2011,
organitzades per l'Associació per als Drets Humans al'Afganistan (ASDHA).
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3.6. Aparicions en mitjans de comunicació
• Tots els dimecres, d'11 a 11:30
Secció dedicada als drets humans i conduïda per Davida Bondia, al programa Matí a 4
Bandes, de Ràdio 4, Catalunya.
•

29 desembre 2011
Cita de Jaume Saura les missions d'observació electoral, a la secció internacional del
diari ARA, Catalunya.
• 10 desembre 2011
Cita de Lídia Serrano sobre els drets humans, amb motiu del dia internacional dels
drets humans, al Telediario de TVE 1.
•

8 desembre 2011
Entrevista a Jaume Saura sobre el dret a la ciutat, al programa El matí a Quatre bandes
de Ràdio 4, Catalunya.
• Desembre 2011
Entrevista a Aida Guillén sobre l'enfocament basat en drets humans, a La Veu del
Nord, de la Revista Solidària, Catalunya.
•

15 octubre 2011
Entrevista a Jaume Saura sobre l'informe de la Llei Òmnibus que va elaborar l'IDHC, al
programa Solidaris de Catalunya Ràdio, Catalunya.
• 12 octubre 2011
Entrevista a Jaume Saura sobre la justícia penal internacional, al programa Dossier CR
de Catalunya Ràdio, Catalunya.
•

24 setembre 2011
Intervenció de Maria Campuzano sobre conflictes oblidats, concretament, Tibet i
Nepal, a l'informatiu de Ràdio L'Hospitalet, Hospitalet de Llobregat.
• 20 setembre 2011
Intervenció de Jaume Saura sobre conflictes oblidats amb motiu del dia internacional
de la pau, en l'informatiu de la Xarxa de TV locals, Catalunya.
•

9 setembre 2011
Intervenció de Jaume Saura sobre les implicacions dels drets humans en els
atemptats de l'11‐S, al programa Tots x tots de ComRàdio, Catalunya.
•

15 juliol 2011
Entrevista a David Bondia sobre la publicació de l'IDHC "Drets humans al Carrer.
Contes infantils sobre drets humans ", a Eroski Consumer.
•

12 juliol 2011
Entrevista a Jaume Saura sobre la situació dels drets humans a Catalunya, a
ElJornal.cat, Catalunya.
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•

11 juliol 2011
Entrevista a Aida Guillén sobre l'IDHC i la seva relació amb Sant Boi, a Ràdio Sant Boi,
Sant Boi.
• 20 juny 2011
Entrevista a Carlos Boggio sobre la vigència de la Convenció de Ginebra, amb motiu
de la Dia Mundial del Refugiat, a Barcelona Solidària TV, Barcelona.
•

1 juny 2011
Entrevista a Jaume Saura sobre la responsabilitat internacional de protegir respecte a
la intervenció a Líbia, a l'informatiu Catalunya Vespre, de Catalunya Ràdio, Catalunya.
• 1 juny 2011
Entrevista a Jaume Saura sobre la responsabilitat internacional de protegir respecte a
la intervenció en Líbia, al programa Mapamundi, de Catalunya Ràdio, Catalunya.
•

1 juny 2011
Cita de Jaume Saura sobre l'ús de la força en la Carta de les Nacions Unides, a la
secció Internacional del diari La Vanguardia Digital, Catalunya.
•

3 maig 2011
Cita de Jaume Saura i David Bondia sobre la legalitat internacional entorn a
l'assassinat de Bin Laden, a la secció Mon del diari Ara, Catalunya.
•

31 març 2011
Intervenció de Jaume Saura sobre la situació dels drets humans a Líbia, després de la
resolució 1973 del Consell de Seguretat, al programa Tots x tots de ComRàdio,
Catalunya.
•

27 març 2011
Cita de Jaume Saura sobre la responsabilitat internacional de protegir respecte a la
intervenció a Líbia, a la secció internacional del diari O Globo, Brasil.
• 12 febrer 2011
Notícia sobre l'acte de lliurament del Premi Solidaritat 2010, al Telenotícies Vespre de
TV3. Catalunya.

3.7. Premi Solidaritat 2010
El gener de 2011 el tribunal de la 24a edició del Premi Solidaritat, corresponent a l'any
2010, va anunciar l'atorgament d'aquest guardó a la Fundació Banc dels Aliments. El
tribunal del premi, format per membres de la junta directiva de l'IDHC i representants
de la societat civil catalana, va voler destacar la tasca d'una entitat que des de fa més
de 20 anys treballa per satisfer un dels drets fonamentals de les persones,
l'alimentació.
En el marc del premi, l'IDHC atorga també una menció especial de mitjans de
comunicació per 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.
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En l'edició del 2010 es va decidir atorgar aquesta menció al programa Solidaris, de
Catalunya Ràdio, dirigit per la periodista Rita Marzoa. Solidaris aborda setmanalment
l'actualitat des d'una perspectiva social, donant veu i donant suport a la lluita dels
moviments socials i de la societat civil catalana.
L'acte de lliurament, tant del Premi com de la menció, es va celebrar al Parlament de
Catalunya el 15 de febrer de 2011.
El 2011 es va convocar la 25 ª edició del Premi Solidaritat, corresponent a l'any 2011. La
convocatòria per presentar candidatures va estar oberta fins el 10 de desembre de
2011 i es van rebre 18 candidatures, la majoria procedents de persones i entitats
catalanes, que proposen tant a individus com a entitats que treballen per a la promoció
i defensa dels drets humans.
Les candidatures seran estudiades pel tribunal, que es reunirà el 2012.
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4. RECERCA I PUBLICACIONS
Amb la investigació es pretén aprofundir en el coneixement de la teoria i la pràctica
dels drets humans, posant a disposició de les persones i les organitzacions els
coneixements sobre la matèria de l'IDHC. L'objectiu d'aquesta línia de treball és
apropar la cultura dels drets humans a la societat així com dotar de rigor jurídic, des
d’una vessant interna i internacional, l'activitat en defensa dels drets humans de l'IDHC.
Tenint present aquestes idees i en desenvolupament del el Pla estratègic de l'IDHC, que
recull les dues línies prioritàries de recerca (els drets humans emergents i el sistema
europeu de protecció dels drets humans), durant el 2011 es van realitzar les següents
activitats en aquesta línia.

4.1. Sèrie Drets humans emergents
Els drets humans emergents són, d'una banda, aquells drets que sorgeixen davant la
ràpida i constant evolució de les societats globalitzades i, d'altra, un conjunt de drets
que emergeixen després d'haver estat "submergits" en l'oblit o en la indiferència de els
estats i el conjunt del sistema internacional.
•

4.1.1. Dret a la ciutat

El 2011 es va publicar el número 7 de la sèrie Drets humans emergents sota el títol
"Dret a la ciutat", amb un tiratge de 500 exemplars i amb la col∙laboració de
l'Observatori DESC. 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 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.
La publicació es pot descarregar gratuïtament des de la pàgina de l'IDHC
http://idhc.org/cat/161_propies.asp
•

4.1.2. Drets humans i desenvolupament

Nombroses investigacions i la doctrina internacional demostren la relació entre drets
humans i desenvolupament. No obstant això, les aportacions dels drets humans en el
desenvolupament i, concretament, a la cooperació no està tan desenvolupada. De fet,
ja fa anys que les Nacions Unides treballen l'enfocament basat en drets humans en la
cooperació (EBDH), una metodologia per a formular, implementar i avaluar els
projectes de cooperació al desenvolupament. Aquesta metodologia, tot i comptar amb
un marc conceptual molt definit, no s'ha implementat prou ni s'està aplicant
actualment. L'enfocament basat en drets humans se centra en capacitar els destinataris
dels projectes com a titulars de drets. A partir d'aquí la inclusió de l'enfocament es
materialitza en els objectius dels projectes: la realització dels drets humans i el seu
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exercici per part de les poblacions destinatàries. La realització dels drets humans no
només passa per la seva garantia sinó que els drets han de ser també disponibles,
accessibles, acceptables, sostenibles, participatius i de qualitat, en el marc de la
població on es dugui a terme el projecte.
Durant el 2011 es va iniciar una investigació sobre la relació de drets humans i
desenvolupament i el EBDH, amb la col•laboració d'Imma Guixé, consultora
especialista en drets humans i cooperació, que es durà a terme durant 2012 i es
publicarà com a número 8 del sèrie Drets humans emergents.

4.2. El Conveni europeu de drets humans: 60 anys
de reconeixement i protecció dels drets humans a
Europa
Durant l'any 2011 es va dur a terme una investigació sobre diferents aspectes del
Conveni europeu de drets humans i el Tribunal europeu de drets humans. La
investigació, coordinada per Jaume Saura, es va elaborar de forma col∙lectiva per
experts en el sistema europeu de protecció dels drets humans, majoritàriament,
membres de la Junta directiva de l'IDHC.
La investigació, 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 dret a un medi ambient, la qüestió lingüística i les
convergències entre el Tribunal europeu i la Cort Interamericana pel que fa a les
desaparicions forçoses.
La investigació serà publicada en castellà per la Universitat Carlos III de Madrid i en
català, per la Subdirecció de memòria i pau de la Generalitat de Catalunya.

4.3. Sèrie Conflictes oblidats
El 2011 es va publicar l'últim número de la sèrie de Conflictes oblidats sobre el Caucas
Sud.
En 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,
més d'una petita reflexió sobre el panorama d'aquesta regió europea que va realitzar
Marina Arakelyan, col∙laboradora de l'IDHC i membre de l'ONG armènia European
Integration.
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5. ALGUNES DADES ECONÒMIQUES
El 2011 van ser aprovades subvencions presentades a l'Agència Espanyola de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i al Ministeri d'Afers
Exteriors i de Cooperació (MAEC), vam rebre l'aportació anual dels programes de
l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD ) i de la Universitat Carlos
III, i vam signar convenis amb l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona,
per un total de 159.549,00€.
L'IDHC compta amb ingressos propis que el 2011 van ser de 71.682,10 €.
A continuació es detallen els percentatges:
Ajuntament
MAEC
6%
Diputació
2%
7%

Recursos propis
31%

Carlos III
15%

ACCD
17%

AECID
22%

Aquests ingressos s’han destinat a projectes adreçats a les línies de formació,
investigació i incidència pública en drets humans que s'han detallat en aquesta
memòria i que es distribueixen de la següent manera:
Recerca
5%
Incidència
24%

Infraestructura
34%

Formació
37%

30

