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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 LÍNEES 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 llavors incipient. Més
de trenta anys després, els canvis socials, econòmics i fins i tot de valors en la nostra
societat són evidents: som una societat més solidària, més plural i diversa, i plenament
inserida en els sistemes internacionals de protecció dels drets humans.
Però també som una societat on la cultura dels drets humans, lluny d'estar consolidada,
planteja avui més reptes que mai. La crisis global que estem vivint afecta de ple als
nostres drets. Alguns dels suposadament ja enraigats estan patint fortes regressions,
altres ni tan sols es poden exercir. I és que sembla que la promoció i garantia dels drets
humans ha deixat de ser una prioritat per als poders públics.
L’Institut no és aliè a aquesta situació, que ens ha obligat a reflexionar sobre quin paper
volem jugar en la societat catalana actual. Durant 2012 hem mantingut la tasca de
reflexió sobre quines activitats hauríem de fer com a entitat, ara i en un futur
immediat, per fer front a aquestes reptes i sobre com organitzar‐nos i finançar‐nos per
desenvolupar‐les.
Fruit d’aquesta reflexió es va decidir continuar les tres grans línies de treball (formació,
incidència pública i recerca) adaptades a la nova realitat. 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. Continuem amb la tasca investigadora
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. Però la realitat actual requereix
també una adaptació a temps canviants, creativitat i accions concretes que assegurin el
futur del projecte de l’IDHC. Per tal de garantir aquest futur, l’any en curs volem seguir
augmentant el nombre de socis i potenciar la participació dels membres de l’IDHC, tant
del seus associats com dels col∙laboradors; ampliar la oferta formativa mitjançant la
formació virtual; i cercar fonts de finançament alternatives, dirigint la nostra mirada
cap a Europa i altres actors privats.
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Aquests reptes de futur s’insereixen en un context greu des del punt de vista econòmic.
Al 2012 hem sofert la manca de pagament per part de la Generalitat de Catalunya.
Concretament, està pendent el pagament d’una part de la subvenció atorgada per
l’antiga Oficina de Pau i Drets Humans i la segona anualitat del programa triennal que
tenim concedit per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) pel
període 2011‐2013. A més, res no fa pensar que l’ACCD satisfaci amb puntualitat la
tercera anualitat, corresponent a 2013. Tot i que hem procurat mantenir tots i
cadascun dels nostres compromisos, aquest incompliment per part de l’administració
catalana ha estat un dur entrebanc per a les nostres activitats, algunes de les quals
s’han hagut de suspendre.
El repte de futur, pel que fa al finançament, és intensificar l’obtenció de recursos
propis, sense que això impliqui renunciar a la reivindicació de política pública prioritària
que han de tenir els drets humans i la consegüent responsabilitat de les
administracions en llur satisfacció.
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2.

FORMACIÓ EN DRETS
HUMANS
Durant 2012 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∙laboradores de l'IDHC.

2.1. Cursos, seminaris i tallers
•

2.1.1. 30è Curs de drets humans

Aquest curs s’organitza anualment des de fa 30 anys amb l’objectiu de donar una
primera formació en l’especialització de drets humans a estudiants de ciències
jurídiques, econòmiques i socials, funcionaris, cossos i forces de seguretat, juristes,
treballadors socials, economistes i totes aquelles persones que volen tenir una primera
aproximació als drets humans.
El 30è Curs de Drets Humans, va tenir lloc a Barcelona entre els dies 5 i 23 de març de
2012 a la Residència d’Investigadors de Barcelona, sota la direcció acadèmica de David
Bondia, director de l’IDHC i professor de Dret Internacional Públic de la Universitat de
Barcelona i el suport de l’equip de formació de l’IDHC format per Lidia Serrano,
responsable de l’àrea de formació i Rosa Anyó, coordinadora del Curs.
El curs va comptar amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament i el programa Consolider Huri‐Age “El Tiempo de los Derechos”. A
més, de comptar amb el reconeixement com activitat de formació permanent del
Departament d’Educació.
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 apropar la cultura dels drets humans a la societat. Aquest any, el programa
s’ha estructurat de manera diferent i ha seguit tot un mateix fil conductor: Els Drets
Humans Emergents.
Com a 30è Curs, s’ha volgut commemorar el treball que l’IDHC ha anat fent durant els
últims anys en matèria de Drets Humans Emergents. Per aquest motiu, seguint la
Declaració Universal dels Drets Humans Emergents, el programa s’ha dividit en set
grans blocs: 1) Introducció als drets humans emergents, 2) Dret a la democràcia
igualitària, 3) Dret a la democràcia plural, 4) Dret a la democràcia paritària, 5) Dret a la
democràcia participativa, 6) Dret a la democràcia garantista i 7) Dret a la democràcia
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solidària. Dins de cada bloc es van analitzar alguns dels drets de més actualitat i que
més estan en perill actualment.
Aquest any l’IDHC ha decidit retre homenatge als socis i sòcies fundadores durant el
transcurs de la cloenda. Han assistit a l’acte, a més de la Dra. Victòria Abellán, Maria
Teresa Tatjer, Francesc Casares i Josep Maria Solsona, qui han realitzat acte de
lliurament dels certificats als alumnes.
L'edició 2012 es va celebrar a la Residència d'Investigadors del 5 al 23 de març i va
comptar amb un total de 85 alumnes, dels quals 13 provenien de països
llatinoamericans i 3 de la resta d’Europa.
Quant als perfils de l’alumnat, va ser molt variat, la majoria eren estudiants de dret i
polítiques, advocats o treballadors/col∙laboradors d’ONG o institucions on tractaven el
tema dels drets humans o desenvolupament. També hi van haver altres perfils com ara
economistes, professors, psicòlegs, periodistes, etc.
Aquest ha estat el primer any que l'IDHC ha decidit atorgar una beca de formació a
estudiants d’Amèrica Llatina a través de fons propis. El Tribunal, format pel president
de l’IDHC, Jaume Saura, el director de l’IDHC, David Bondia i una especialista en l’àmbit
del desenvolupament, Carla Canal, varen decidir que la persona beneficiària fos Paola
Alejandra Carballo Medina, de nacionalitat boliviana.
El 2012, l'acte inaugural es va realitzar a l’Il∙lustre Col∙legi d’Advocats de Barcelona
(ICAB), i va ser presidit pel president de l'IDHC, Jaume Saura i el degà de l’ICAB, Pedro L.
Yúfera. A aquest li va seguir la conferència inaugural "La formació en drets humans:
l’experiència de 30 anys” a càrrec de Carlos Castresana‐Fernandez, Fiscal del Tribunal
Suprem i ex‐director de la Comissió Internacional Contra la Impunitat a Guatemala
(CICIG), presentada pel director de l’IDHC i del Curs, David Bondia.
Seguidament vindrien les sessions dedicades als temes específics sobre la base dels
Drets Humans Emergents. Aquest any el programa ha permes als alumnes adquirir
coneixements sobre drets humans d’una forma dinàmica, ja que els temes que s’han
tractat són d’actualitat.
L’IDHC sempre ofereix als seus alumnes del curs la possibilitat de realitzar tallers
voluntaris a institucions i entitats que treballen en l’àmbit dels drets humans per tal de
conèixer la seva realitat de primera mà. Aquest any, i per segon any consecutiu, el que
s’ha fet és un treball conjunt entre l’IDHC i la institució que es visitava per tal d’oferir
als alumnes, tallers pràctics, en els que, a més de conèixer la tasca de la institució
poguessin conèixer i treballar els casos amb els que la mateixa organització treballa. La
seva durada generalment oscil∙la entre dues i tres hores, i sol ser en horar de matí.
El primer taller va ser a l’Oficina per la No Discriminació (dimecres 7 de març a les 10 h).

6

El segon taller, a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (divendres 13 de març al a les
10h). El tercer taller a SOS Racisme (dijous 15 de març a les 10h). El quart taller va ser
proposat per un dels ponents, Ignacio García Pedraza, sobre la Resistència Civil No
Violenta (dilluns 19 de març a les 10h) que s’ha realitzat a la seu de l’IDHC. Per últim, el
cinquè taller s’ha celebrat al Síndic de Greuges (dimarts 20 de Març).
Igualment, com l’any passat, varem organitzar un taller per a explicar les beques que
s’ofereixen en el marc del curs. Es va celebrar el divendres 9 de març,a les 17h, a la
mateixa Residència d’Investigadors. Per aquest taller, es contacta amb els antics becaris
i becàcies per tal que puguin explicar millor la seva experiència i ajudar als alumnes a
fer‐se una idea de quin tipus de treball es demana i de què tracta cadascuna de les
beques. Seguidament, i per segon cop, vam organitzar també un altre taller per
compartir experiències i informació entre els alumnes.
El Curs es va realitzar amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD) 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 del que formem part. A més, de comptar amb el reconeixement com activitat
de formació permanent del Departament d’Educació.
També va comptar amb el reconeixement de crèdits de lliure elecció de les següents
universitats: UAB (3 crèdits per llicenciatura), UB (4 crèdits per llicenciatura), UPF (4
crèdits per llicenciatura), UOC (2 crèdits per llicenciatura i grau) i UIC (5 crèdits de
llicenciatura).
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
•

2.1.2. 13è Curs 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.
Al 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. Aquest
2012 només s’ha realitzat una edició, ja que també vam llançar el primer curs virtual
sobre aquesta mateixa temàtica.
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El 13è Curs de Formació en Drets Humans per a Actors de la Cooperació, organitzat per
l’IDHC, va tenir lloc del 4 al 14 de juny de 2012 a Barcelona a la seu de l’IDHC.
El curs va comptar amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament. Seguint amb l’execució del Pla de formació de l’IDHC, es va decidir
homogeneïtzar el contingut d’aquest curs seguint els objectius general i específics de
l’esmentat Pla. Igualment, i seguint la proposta presentada a l’AECID, es va canviar el
títol del curs, per passar a anomenar‐se Curs de formació en Drets Humans per actors
del desenvolupament, en tant que es tracta d’una activitat que s’adreça als actors del
desenvolupament en sentit ampli, més enllà dels actors de la cooperació, i on
s’inclouen, tècnics d’agències, tècnics de gestió de projectes, mitjans de comunicació
especialitzats i resta de persones dedicades a l’àmbit del desenvolupament que no
necessàriament tinguin una formació prèvia en drets humans però que desitgen
apropar‐se als drets humans i a l’enfocament basat en drets humans. També varem
apostar per canviar el títol de les sessions perquè fossin més adients a la nova
perspectiva del curs i reflexessin els objectius del mateix.
El programa final és el següent:
Dilluns 4: De què parlem quan parlem de drets humans i desenvolupament?
Dimarts 5: Com es promouen, protegeixen i garanteixen els drets humans a nivell universal?
Dimecres 6: De quins mecanismes disposem a Europa per garantir i protegir els drets humans? El sistema
europeu de protecció dels drets humans
Dijous 7: I a Amèrica i Àfrica? Sistema interamericà i sistema africà de protecció dels drets humans
Dilluns 11: Dret internacional humanitari i drets humans: situacions de conflicte armat .
Dimarts 12: Com integrar els Drets Humans al desenvolupament? Enfocament Basat en Drets Humans
(EBDH).
Dimecres 13: Drets humans i cooperació al desenvolupament: experiències pràctiques des de les entitats
Dijous 14: Taller pràctic: casos pràctics sobre dret internacional dels drets humans

En aquesta edició del curs han participat, Aida Guillén, gerent de l’IDHC i professora de
drets humans a diversos instituts i centres de formació, Jaume Saura, president de
l’IDHC i professor de Dret internacional públic i relacions internacionals a la Universitat
de Barcelona, Maria Campuzano, responsable de campanyes de sensibilització i
incidència a l’ONGD Enginyeria Sense Fronteres i col∙laboradora de l’IDHC, Luciana
Coconi, col∙laboradora de l’IDHC, Estel∙la Pareja, directora de la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat i col∙laboradora de l’IDHC i Lídia Serrano, responsable de formació
de l’IDHC i doctoranda en Dret internacional públic a la Universitat Pompeu Fabra. Per
la sessió relativa a experiències pràctiques en el terreny, hem comptat amb la
participació de Javier Guzmán, director de Veterinaris Sense Fronteres i Cristina
Barberà, presidenta de l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fornteres.
Veure els programes dels cursos al web de www.idhc.org
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•

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).
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 projecte busca contribuir al canvi de paradigma que regeix la
cooperació al desenvolupament i aconseguir així que totes les actuacions que porten a
terme els actors de desenvolupament tinguin en compte i integrin els drets humans.
Aquest es troba adreçat a cooperants al terrent, tècnics de gestió de projectes, mitjans
de comunicació especialitzats i demés persones que no necessàriament han de
comptar amb una formació jurídica prèvia, però que desitgen tenir una primera
aproximació als drets humans i a l’Enfocament Basat en Drets Humans (EBDH) a l’àmbit
del desenvolupament.
El curs ha començat el 26 de setembre i es perllongarà durant sis mesos, fins el 28 de
febrer de 2013.
El contingut del curs es desenvolupa en sis unitats didàctiques dedicades a:
1. Internacionalización de los derechos humanos: concepto, fundamentos y garantías.
2. Sistema universal de protección internacional de los derechos humanos.
3. Sistemas regionales de protección de los derechos humanos.
4. Derecho internacional humanitario y derechos humanos.
5. Desarrollo y derecho al desarrollo. Políticas de cooperación al desarrollo y derechos humanos.
6. La integración de los derechos humanos en la cooperación al desarrollo.

El personal docent encarregat d’aquesta edició del curs està format per, Jaume Saura,
president de l’IDHC i professor de Dret internacional públic i relacions internacionals a
la Universitat de Barcelona, Rosa Ana Alija, professora de Dret internacional públic i
relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, Luciana Coconi, investigadora
en temes de drets humans i conflictes, Jordi Bonet, catedràtic de Dret internacional
públic i relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, Mikel Mancisidor,
director d’UNESCO‐Etxea del País Basc i professor de Dret internacional públic de la
Universitat de Deusto i Jo Anne Irvine, especialista en polítiques europees de
cooperació al desenvolupament. A més, els estudiants compten amb l’acompanyament
d’una tutora, Maria Campuzano, responsable de la campanya d’extractives de la ONGD
Enginyeria Sense Fronteres.
Els cinquanta alumnes del curs compten amb material teòric creat específicament pel
personal docent del curs, a més de material complementari per reforçar el contingut de
cadascuna de les unitats didàctiques. A més, a cada unitat didàctica disposen d’una sala
de debat, que els permet reforçar els coneixements adquirits durant el curs. Igualment
9

compten amb un taullel d’anuncis i un foro, espais de comunicacions informals entre el
personal docent i l’alumnat.
Els alumnes que superin el curs, atenint als criteris establerts al pla docent, obtindran
un certificat d’aprofitament.
•

2.1.4. Jornada de formació “Què faries pels drets humans a
Ginebra’”.

Aquesta jornada de formació es troba inserida en un projecte més ampli de formació i
acompanyament al Consell de Drets Humans de Nacions Unides a entitats de drets
humans, pau i desenvolupament. Aquest projecte s'emmarca per una banda, dins de la
línia de formació, per la seva naturalesa d’apropar el coneixement de la teoria i la
pràctica dels drets humans i sobre els canals d’accés als mecanismes de garantia i
protecció dels drets humans a les entitats de drets humans, pau, desenvolupament i
codesenvolupament. I per l’altra, dins de la línia d’incidència pública, per la seva
intenció de reforçar la societat civil, a través de les entitats del tercer sector, i fomentar
la participació de la ciutadania en la presa de decisions, així com enfortir el seu paper
com a fiscalitzador de les actuacions dels poders públics en els sistemes de protecció
dels drets humans.
Aquest tallers es va desenvolupar, el 26 de juny de 2012, a la seu de la Federació
d’ONGs per la pau, i va ser a càrrec d’Aida Guillén, gerent de l’IDHC.
El programa de la jornada va ser el següent:
9‐11h. De què parlem quan parlem de drets humans? Una introducció teòrica als sistemes de garantía
dels drets humans.
11‐13h. Com funciona el sistema de Nacions Unides? Què és i com funciona el Consell de Drets Humans?
13‐14h. Què podem fer com entitat a Ginebra? Dubtes i reptes.

Un cop realitzada la jornada, les entitats interessades en participar en el 19 període de
sessions del Consell de Drets Humans que tindrà lloc durant el mes de setembre (10‐
28), podien presentar una proposta per treballar a Ginebra. En aquest cas, de les
entitats participants en la jornada, tot i mostrar‐se interessades pel porjecte, donades
les circumstàncies que afrontava el sector, no es va presentar cap projecte, que a
l’espera de que l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ens pagui,
podrem realitzar en un futur.
•

2.1.5. 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 dirigits a col∙lectius concrets. El contingut
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d’aquestes activitats serà flexible segons les necessitats dels destinataris/àries i les
demandes de les persones interessades.
Taller sobre Enfocament basat en drets humans en projectes de
cooperació al desenvolupament
A petició de l’Àrea de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Sant Boi es va
organitzar aquest taller, amb l'objectiu específic de formar en drets humans als
membres de les entitats que treballen en cooperació a Sant Boi, per tal de què puguin
aplicar l'enfocament basat en drets humans (EBDH) en les seves actuacions en aquest
àmbit.
El taller, que va ser a càrrec d’Aida Guillén, gerent de l’IDHC, es va celebrar els dissabtes
de gener i febrer, i va comptar amb quatre sessions, dedicades a:
1. De què parlem quan parlem de drets humans? Una introducció als sistemes de garantía dels drets
humans.
2. Cooperació i drets humans
3. EBDH: característiques, reptes i metodologia
4. Aplicació pràctica de l'EBDH

Taller Metges del món
Aquest projecte va consistir en el desenvolupament d’un taller de formació en drets
humans adreçat als seus voluntaris i voluntàries que realitzen projectes d’inclusió social
i mobilització social a Metges del món‐ Aatalunya. Amb aquest taller es pretenia oferir
una visió general dels conceptes de drets humans i la seva protecció, per afavorir la
reflexió i la crítica en la seva tasca de voluntariat.
El taller va ser a càrrec de David Bondia, director de l’IDHC, i va tenir lloc el 24 de
novembre de 9 a 12h a la seu de Metges del Món. El taller va comptar amb l’assistència
de 13 participants.
El programa estava format per les següents activitats :
1. De què parlem quan parlem de drets humans? Reptes en el segle XXI en matèria de drets humans.
2. La realitat dels drets humans a Catalunya i com reivindicar la seva protecció (sistemes nacional i/o
local de garantia dels drets humans)
3. Reflexió conjunta sobre el paper de Metges del Món en general i dels seus volntaris i voluntàries en
particular devant la situación analitzada.
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•

2.1.6. Cursos en col∙laboració
Curs Els drets de la infància: adoptar una perspectiva de drets en
l’educació

Aquest Curs, en col∙laboració amb UNICEF‐Catalunya, ha tingut com objectiu aproximar
als professionals de la docèmcoa el contingut jurídic de la Convenció sobre els Drets de
l’Infant amb un llenguatge planer i al mateix temps rigorós, i proporcionar eines als
docents per a que puguin utilitzar els seus continguts i explicar millor determinades
realitats tot propiciant una major implicació dels infants en el seu respecte i la seva
promoció.
La docència d’aquest curs va ser a càrrec de David Bondia, director de l’Institut de Drets
Humans de Catalunya i professor titular de Dret internacional públic de la Universitat
de Barcelona, i va tenir lloc a Barcelona del 29 de febrer al 18 d’abril.
Curs El Tribunal europeu de drets humans: Accés i jurisprudència
Amb la col∙laboració del Col∙legi d'Advocats de Barcelona, del 24 d’octubre al 31
d’octubre de 2012, es va celebrar la segona edició d'aquest curs amb l'objectiu
d'apropar als lletrats espanyols el funcionament i la jurisprudència del Tribunal i les
seves formes d'accés.
El Curs va constar de 10 hores lectives, distribuïdes en cinc sessions de 2 hores, que va
comptar amb el següent programa:
1, Introducció al sistema europeu: El Consell d’Europa. El Conveni europeu i els seus protocols: drets
protegits. El Tribunal europeu de drets humans: organització i funcionament.
2. La presentación de demandes devant el TEDH: el cas espanyol. Valor jurídic de les sentències del
TEDH. El paper del Comitè de ministres del Consell d’Europa en el control de l’execució de les sentències.
Legislació i praxis a Espanya.
3. L’aplicació de les sentències del TEDH: el cas espanyol. Valor jurídic de les sentències del TEDH. El
paper del Comitè de ministres del Consell d’Europa en el control de l’execució de les sentències.
Legislació i praxis a Espanya.
4. Procediment davant del TEDH: Mesures provisionals. Inici del procediment: el formulari de demanda.
Representació processal i assistència lletrada. Les llengües. L’examen de l’admissibilitat i del fons de la
demanda.
5. Procediment davant el TEDH (continuació) L’arranjament amistós i l’arxiu de la demanda. La satisfacció
equitable: danys materials, danys morals, honoraris i despeses.

La formació va ser a càrrec de Jaume Saura (professor de Dret internacional públic de la
Universitat de Barcelona i president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya), Jordi
Bonet (catedràtic de Dret internacional públic, de la UB i soci de l’IDHC), Argèlia
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Queralt (professora de Dret constitucional de la UB i membre de la junta directiva de
l’IDHC) i de Guillem Cano (lletrat del Tribunal europeu de drets humans i membre de la
junta directiva de l’IDHC).
Els curs es va adreçar a 35 participants, a qui es va lliurar un certificat acreditatiu del
curs.
Sessió en el Curs d’Educació en Drets Humans
En el marc del Curs d’Educació en Drets Humans portat a terme per l’Associació
d’Educadors en Drets Humans (AHEAD), sota el títol “Orientacions sobe l’Educació en
Drets Humans amb infants i joves a partir dels manuals del Consell d’Europa”, l’Institut
va col∙laborar realitzant una sessió de formació el 27 de novembre de 2012 a la nostra
seu.
La sessió a càrrec d’Aida Guillén, gerent de l’IDHC, titulada “Mecanismes i Instruments
Europeus de protecció dels Drets Humans”, es va centrar en l’explicació dels sistemes
de protecció a nivell mundial i de forma més promenoritzada en els sistemes i
mecanismes de protecció a nivell europeu. En l’activitat es van tractar els següents
aspectes:
1.

El sistema universal de protecció dels drets humans.

2.

El sistema europeu de protecció dels drets humans: Consell d’Europa, Carta social Europea,
Conveni Europeu per la prevenció de la Tortura, Conveni Europeu, i d’altres instruments.

El curs s’adreçava a persones actives en l’àmbit de l’educació i els drets humans per tal
de traslladar la formació obtinguda en les entitats o comunitats en les quals
desenvolupen la seva tasca.

2.2. Intercanvi de persones en procés de formació
En el marc del 30è Curs de drets humans, i seguint amb les activitats de formació, es
van oferir les beques d’estudi i pràctiques professionals que es detallen a continuació.
Per poder optar‐hi els estudiants del curs anual han de complir un mínim del 80% de
l'assistència 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,
composat pels membres de la Junta Directiva Jaume Saura, David Bondia, Argèlia
Queralt i Maria Teresa Tatjer. El director de l’ACCD, Carles Llorens, també participaria
de l’elecció dels beneficiaris i les beneficiàries de les dues primeres beques i un
membre de l’Oficina del Síndic de Greuges per l’elecció de la darrera.
•

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

La beca consisteix en cinc beques per a una estada de 15 dies a Estrasburg, seguint un
programa elaborat per l’IDHC en col∙laboració, en aquesta edició, amb membres del
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Tribunal Europeu de Drets Humans. Les beques s’ofereixen als alumnes que hagin
presentat un treball sobre algun aspecte del sistema europeu de protecció de drets
humans.
Les beques van ser atorgades a les següents persones i treballs:
Néstor Calbet Domingo amb “Democràcia participativa: avançant cap a noves
fòrmules de governança ciudadana”,
Isabel Martínez amb “L’onada antiburca a Catalunya: la veu del Consell
d’Europa i la polèmica sobre l’ús del vel integrat”,
Albert Reyes Aymerich amb “La trata de seres humanos: un problema global”
Ana Sánchez Cobaleda amb el treball “El Consejo de Europa: la protección de lso
derechos de las personas discapacitadas”.
L’estada va centrar‐se en el funcionament del Tribunal Europeu de Drets Humans i
finalmente van assistir‐hi tres dels quatres beneficiaris (Néstor Calbeb, Isabel Martínez i
Ana Sánchez), ja que van haver‐se de sufragar ells mateixos l’estada degut a la manca
de pagament per part de l’ACCD.
•

2.2.2. Beca d’estada a l’Oficina de l’Alt Comissionat de Drets Humans
de les Nacions Unides a Ginebra

La beca consisteix en un ajut econòmic per finançar una estada de pràctiques
professionals, durant tres mesos, a l'Oficina de l'Alt Comissionat dels drets humans a
Ginebra. S’ofereix als estudiants de postgrau que presentin un treball d’investigació
sobre la protecció internacional dels drets humans i la funció de les Nacions Unides en
aquesta matèria, tot relacionant‐ho amb algun dels temes tractats durant el curs. La
beca és un ajut econòmic per a una estada de 3 mesos a Ginebra i una carta de
recomanació de l’IDHC que ajuda en el procés de selecció. Tot i així, la plaça de la beca
no està reservada, ja que l’Alt Comissionat manté l’última paraula a la selecció, i les
dates finals de la beca depenen de la disponibilitat i necessitats de la seva Oficina.
Per l’edició del present any es van presentar dos treballs, i va ser finalment escollida
Esther García Joli amb el treball “El delito de genocidio, en base a la sentencia de 26 de
febrero de 2007 de la Corte Internacional de Justicia en el caso Bosnia Herzegovina vs
Serbia y Montenegro”. És de destacar, que malgrat es va realitzar tot el procediment de
selecció, en el que va participar el Director de l’Agència Catala de Cooperació al
Desenvolupament, donades les cricumstàncies del sector i la situació causada per
l’impagament del programa que l’IDHC té amb l’ACCD, on es troba inclosa aquesta
activitat, finalment no es podran sufragar les despeses d’aquesta estada, com tampoc
les de l’anterior beneficiaria, Heura Posada, donat que l’execució de la mateixa data del
2012. Malgrat això, cal dir que l’IDHC ha comunicat a la beneficiària la possibilitat de
realitzar tot el procediment de selecció sense poder sufragar les despeses, i Esther
García Joli es troba realitzant tot el procés de selecció per poder realitzar les seves
pràctiques l’any vinent.
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•

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, generalment durant sis mesos, a la institució catalana.
En l’edició de 2012 es van presentar dos treballs, i la beca va recaure en Elisabet
Portavella Pons amb el treball La reforma de la renda mínima d’inserció catalana. Un
cop seleccionada pel Síndic per fer les pràctiques a la seva entitat, la persona
beneficiària no realitzarà les pràctiques a l’entitat, per motius personals.
•

2.2.4 Beca de formació per residents a Amèrica Llatina

En el marc del Curs anual de drets humans es va oferir una beca de formació consistent
en la financiació de les despeses de viatge i estada de l’alumne/a, a més de la gratuïtat
de la matrícula i del curs.
El tribunal, format per Jaume Saura, David Bondia i Carla Canal es va reunir, a la seu de
l’IDHC, el 11 de novembre per decidir, entre les 427 sol∙licitud rebudes, que la
beneficiaria de la beca de formació d’aquest any era: Paola Alejandra Carballo Medina,
de Bolivia.
Donat l’alt perfil dels candidats, l’IDHC va decidir sufragar les despeses de viatge per
participar del Curs, a Alex García Tenazoa (Perú). Aquest va acceptar també venir al
Curs, però per motius aliens a la nostra entitat, per motius aliens a l'IDHC (denegació
del visat) no va poder realitzar el curs.

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 de les universitast catalanes, espanyoles o europees, amb qui tenim signat un
Conveni de col∙laboració.
El 2012, 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.
Pràctiques d'estudiants de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra.
Programa Leonardo
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El 2012, van realitzar les seves pràctiques a l'IDHC:
•
•

•
•
•
•

•

Gabriela Guedes, com a estudiant del Màster en Estudis Internacionals
de la Universitat de Barcelona (febrer a juliol de 2012).
Esther de la Torre Sánchez i Olga Mir Pujal, com a estudiant del Màster
de Traducció Jurídica de la UAB (les seves pràctiques haurien d’haver
estat realitzades del gener al maig de 2012 si bé s’han posposat a
octubre de 2012 i acabaran en 2013).
Laie Font, en el marc del programa "dret en el dret" de la UB (gener a
abril de 2012).
Helena Castellà, com a estudiant de Ciències Polítiques i de
l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra (gener a abril de 2012)
Fiona Soler, com estudiant de Ciències Polítiques i de l’Administració de
la Universitat Pompeu Fabra (d’octubre a desembre de 2012).
Rosa Anyó Adell, com
a estudiant del Màster en Relacions
Internacionals de l'Institut d'Estudis Internacionals de Barcelona
(setembre de 2011 a setembre 2012).
Néstor Calbet, com a estudiant del Màster Universitari en Drets
Humans, Democràcia i Globalització de la UOC.

I van col∙laborar amb l'IDHC
•
•
•
•

Roger Revilla (30è curs anual‐març 2012)
Jorge Regidor (30è curs anual‐març 2012)
José Andrés de Lorenzo ‐ Cáceres (30è curs anual‐març 2012)
Helena Castellà (comunicació‐formació fins juny 2012)

2.4. Programa de màster en drets humans i
democràcia (UOC)
Des de 2008 l'Institut de Drets Humans de Catalunya ha estat desenvolulpant,
juntament amb la Universitat Oberta de Catalunya, un programa de màster que
s'imparteix a la universitat a distància. A l’octubre de 2011 es va iniciar l’ultima edició
d’aquest programa que des de setembre de 2012 es va convertir en un màster
universitari, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació.
El màster constava de 60 crèdits ETC, que es repartien en dos anys. El programa
d'estudis s'organitzava en dos postgraus que constituien, al seu torn, dues titulacions
pròpies. Tots els postgraus es dividien en dues especialitzacions de sis mesos de
durada, i també constituien 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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Durant el 2012, el programa de màster, en les seves diferents modalitats, ha comptat
amb 37 alumnes, de molt diversa formació i procedència ‐sobretot d'Espanya i
d'Amèrica Llatina.
Aquest programa comptava 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).

2.5. Col·loquis
Al febrer de 2011 es va iniciar una nova proposta de formació interna, els anomenats
Col∙loquis a l'Institut, amb l'objectiu d’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.
Aquest any hem celebrat un col∙loqui, el 9 de maig, a la seu de l’IDHC, amb el títol
“Mesures preventives com atemptats a les garanties dels drets humans”, a càrrec
d’Argelia Queralt, membre de la junta de l'IDHC i professora de dret constitucional de la
Universitat de Barcelona.
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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 2012 es van desenvolupar les activitats que a
continuació es detallen.

3.1. Assessorament
•

3.1.1. Ajuntament de Barcelona
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

La relació de l’Institut de Drets Humans de Catalunya amb la Carta Europea i les seves
Conferències va començar al 1997, quan es va organitzar un dels seminaris preparatoris
que van ser la base del Compromís de Barcelona aprovat el 1998. A més, l’IDHC va
formar part del grup d’experts que va redactar la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat.
L’IDHC ha assistit i participat a totes les conferències europeus de manera molt activa,
en particular assessorant i acompanyant a Barcelona, però també com a experts
independents en taules rodones i xerrades. Durant anys, de fet, l’IDHC ha exercit el
paper de secretaria tècnica de la xarxa europea.
Continuant amb aquesta tasca com a expert, al 2012 l’IDHC va realitzar un
acompanyament a la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, de cara a
la seva participació a la Primera Trobada Mundial de Ciutats pel dret a la cituat,
concretamente els dies 10 i 12 de desembre de nou a la ciutat francesa de Saint‐Denis.
La trobada és hereva de les set conferències europees bienals anteriors.
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Aquest acompanyament es va concretar en les següents accions:
•

Reunions informatives i de posada al dia sobre tot el procés fins la data
amb els nous responsables de l’Ajuntament.

•

Lliurament de la bibliografia o les referències bibliogràfiques i
documentals sobre les conferències i la Carta publicades fins la data.

•

Presentació de propostes de contingut per concretar la participació de
Barcelona a la Primera Trobada Mundial de Ciutats pel dret a la cituat.

•

Interlocució amb els organitzadors de la Primera Trobada Mundial de
Ciutats pel dret a la cituat per aspectes logístics i de contingut.

•

Assistència i acompanyament a la Primera Trobada Mundial de Ciutats
pel dret a la cituat a Saint‐Denis del 10 al 12 de desembre.

•

Elaboració de la relatoria completa de la Primera Trobada Mundial de
Ciutat pel Dret a la ciutat

Pla Director de Cooperació
Durant l’any 2012 l’IDHC va participar en el procés de consultes que va obrir
l’Ajuntament de Barcelona en la elaboració del Pla director de cooperació al
desenvolupament, solidaritat i pau de 2013‐2016. Es va realitzar una revisió de la
proposta presentada per l’ajuntament i es van realitzar les aportacions oportunes per
tal d’incloure l’enfocament de drets humans no només com un objectiu transveral del
Pla, sinó com una realitat en totes les seves actuacions.
•

3.1.2. Coordinadora d'ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida

Al maig 2012 la Coordinadora es va possar en contacte amb l’IDHC per demanar el seu
assessorament en la redacció del Pla Director de Cooperació del municipi. Aquest
assessorament es va concretar en la realització d'esmenes a l'esborrany del Pla i en la
realització d'una sessió específica sobre EBDH a les entitats del Consell de Cooperació
de Lleida que va tenir lloc el 30 de juny de 2012.
•

3.1.3. Institut de Drets Humans de l'Associació Internacional
d'Advocats

L’Associació Internacional d’Advocats agrupa a 200 col∙legis d’advocats i associacions
jurídiques de tot el món, el que respresenta a uns 2,5 milions d’advocats, i compta amb
l’afiliació d’uns 45.000 advocats independents.
En el marc de la seva tasca de vigilància per la independència judicial i de velar per la
situació de la professió jurídica al món, l’Institut de Drets Humans de l’associació va
encarregar a l’IDHC l’observació del judici que segueix el govern de la República
Bolivariana de Venezuela contra la jutgessa Maria Lourdes Afiuni Mora. Al llarg del
2012, un membre de la junta directiva de l’IDHC, Jordi Morató, va viatjar en varies
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ocasions a Caracas per assistir com a observador a les diverses sessions del judici per
verificias si es tracta d’un procés ajustat als estàndards, d’un procés degut, i d’un judici
just.
Maria Lourdes Afiuni Mora es una jutgessa de carrera del circuit penal de l’àrea
metropolitana de Caracas. El mes de desembre de 2009, va aixecar la presó provisional
del ciutadà Eligio Cedeño (que portava més temps en presó provisional del que fixava la
normativa vigent, situació corroborada per la Corte Iberamericana de Derechos
Humanos) i, en fer‐ho, els fiscals del cas van procedir a la seva detenció. El President
venezolà, Hugo Chávez, va demanar llavors el màxim temps de presó per la jutgessa,
segons les seves delcaracions "pitjor que un delinqüent és qui el deixa lliure".
Més de tres anys després, la jutgessa segueix en situació de presó provisional, tot i que,
degut al seu estat de salut, ara està complint aquest empresonament al seu domicili.
•

3.1.4. Col∙laboracions amb altres entitats
L'IDHC va mantenir les següents reunions el 2012:

• 16 març 2012
Citizens for Europe. Sobre la preparació de l’escola d’estiu que reunirà a més de 100
joves d’europa al mes de setembre en Barcelona. Amb Aida Guillén, gerent de l’IDHC.
•

10 maig 2012
Yuvelly Muñoz (CPDDH). Reunió amb la defensora de drets humans, acollida al
programa de defensors de drets humans de Colòmbia de la Comunitat Autònoma
d'Astúries, en visita de treball a Barcelona. S'exploren diverses vies de col∙laboració en
relació a la denúncia de la violació dels drets sindicals i laborals dels treballadors en
empreses extractives transnacionals a la regió del Putumayo, així com respecte de la
persecució política i legal que pateixen els defensors de drets humans a Colòmbia. Amb
Jaume Saura, president de l’IDHC.
•

15 maig 2012
Gabinet d'Estudis Socials, responsable de l'Observatori de Drets Humans de
l'Ajuntament de Barcelona. Amb Jaume Saura.
• 17 maig 2012
Francisca Quilaqueo. Sobre una publicació des de la seva perspectiva com a dona
maputxe. Amb Aida Guillén.
•

21 maig 2012
José González Martínez. Sobre la realització d’un reportarge sobre els CIE. Amb Jaume
Saura.
• 4 juliol 2012
Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Sobre el treball
d’aquesta xarxa que reuneix més de 40 entitats de tota Bolívia dedicada a la incidencia
en qüestions de trata de persones i racisme. Amb Aida Guillén.
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•

4 octubre 2012
Realidades. Entitat que treballa al departament de Chuquisaca, la capital del qual és
Sucre, a Bolívia. Es centra sobretot en els drets dels pobles indígenes. Amb Jaume
Saura.
•

26 octubre 2012
Jorge Contreras. Testimoni del refugiat xilè sobre la seva experiència. Amb Aida
Guillén.
• 31 octubre 2012
Delegació de síndics serbis. Reunió amb l’equip tècnic per exposar la nostra
experiència en el camp dels síndics locals.
•

19 novembre 2012
Carolina Fernández Blanco. Advocada argentina, resident a Barcelona, que publicarà
un llibre sobre el dret al desenvolupament des de la perspectiva dels drets humans
Amb Jaume Saura.
•

27 novembre 2012
Olga Silva i Pablo Téllez. Advocada defensora de drets humans de la Corporación
Jurídica Humanidad Vigente i líder camperol de la Asociación Campesina del
Catatumbo, respectivament.. Amb Jaume Saura i David Bondia.
El 2012, L'IDHC, juntament amb altres entitats, va col∙laborar en
l'organització de:
•

9 febrer 2012
Jornada "La defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional", organitzat
per Associació SOLCOM / Projecte "dret al Dret". Jaume Saura va impartir la
conferéncia "El conveni de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb
discapacitat"
•

17‐22 maig 2012
Festival de Cinema i Drets Humans, organitzat per La Mirada ‐ Associació Cultural.
Jaume Saura va participar a la tuala rodona "Les revoltes pacífiques de 2011 al món
àrab" (21 de maig)
A petició d'altres entitats, al llarg del 2012 l'IDHC va participar en:
•

7 març 2012
Sessió "El reconeixement internacional del dret a l'habitatge", Jaume Saura. En el curs
"Dret a l'Habitatge ". Barcelona, 2‐23 de març de 2012, organitzat per l’ Observatori
DESC.
• 18 abril 2012
Sessió: "Derecho humano al agua y al saneamiento", Lidia Serrano, responsable de
formació de l’IDHC. En el curs " Agua y desarrollo. Derecho al agua". València, del 28
d’abril al 23 de març, organitzat per el Centre de formació permanent de la Universitat
de València.
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•

8 maig 2012
Conferència: "És possible la justícia penal internacional", Jaume Saura. En les Jornades
formatives sobre Justícia Internacional. Barcelona, organitzat per Col∙legi Penal
Internacional ‐ Regidoria de Drets Civils.
•

13 i 23 maig 2012
Seminari pràctic “Protecció internacional dels drets humans”, Aida Guillén. En
l’assignatura de protecció internacional dels drets humans, al grau de Dret de la UB.
• 20 maig 2012
Conferència: El papel de la cooperación al desarrollo en el modelo de EBDH, Aida
Guillén. En III Jornadas internacionales de reflexión y debate "Eficacia del Desarrollo y
enfoque basado en derechos humanos en la cooperación". Madrid, 20‐23 de maig
2012, organitzat per Red en Derechos.
• 21 maig 2012
Sessió: Aplicació internacional dels drets humans i del dret internacional humanitari,
Jaume Saura. En el curs “Conflictologia. Introducció a la conflictivitat del S. XXI".
Barcelona, 21‐29 de maig 2012, organitzat per SCI ‐ Servei Civil Internacional de
Catalunya.
•

6 juny2012
Conferència: “El règim legal de discriminació vers els palestins”, David Bondia, director
de l’IDHC. En el seminari “Israel: entre la democràcia i l'etnificació". Barcelona, 5 i 6 de
juny 2012, organitzat per CIDOB, Sodepau i Alternative Information Center (AIC).
•

6 juny2012
Conferència: “El dret humà a l’alimentació”, Jaume Saura. En el festival “La sobirania
alimentària: un dret dels pobles". Tarragona, abril ‐ juny 2012, organitzat per el Servei
Municipal de Joventut i Cooperació. Ajuntament de Tarragona.
• 6 juny2012
Conferència: “Els drets humans emergents”, Jaume Saura. En el “Cicle sobre drets
fonamentals ". Barcelona, gener ‐ juny 2012, organitzat per l’ Institut de Dret Públic de
la Universitat de Barcelona.
• 9 juny2012
Sessió: “Visió global dels drets humans al món”, David Bondia. En el taller “Drets
Humans. Veneçuela i el món". Barcelona, 9 juny 2012, organitzat per Comando exterior
Venezuela.
•

21 juny2012
Taula rodona: “Els drets humans a reflexió: refugiats i desplaçats a Colòmbia”, Carlos
Boggio, membre de la junta de l’IDHC. En el cicle “Colòmbia en viu". Lleida, 21‐22 de
juny 2012, organitzat per Comando exterior Venezuela
•

21 juny2012
Conferència: “Els drets humans en temps de crisi”, Jaume Saura. En el “II Cicle de
Conferències sobre Drets Humans". Sabadell, Sant Cugat i Terrassa., juny 2012,
organitzat per Síndics i Síndiques Municipals de Sabadell, Sant Cugat i Terrassa.
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•

20 octubre 2012
Conferència sobre incidència política, Aida Guillén. En el curs de formació per a les
entitats de desenvolupament, Igualada, octubre 2012, organitzat per la Federació
Catalana d’ONG pel Desenvolupament.
•

20 octubre 2012
Conferència: “Dret internacional i el Tribunal Russel“, David Bondia. En la “I Conferència
per al Boicot, Desinversions i Sancions (BDS)”, Barcelona, 19‐21 octubre 2012,
organitzat per la Campanya BDS ‐ Catalunya.
•

22 octubre 2012
Sessió: “La protecció dels drets socials en l'àmbit internacional: límits i possibilitats“,
David Bondia. En “VII Curs de Drets Socials. Drets socials i canvi d’època: Els drets
socials com a eina per a la transformació social”, Barcelona, 17 octubre – 19 novembre
2012, organitzat per l’Observatori DESC.
•

5 novembre 2012
Taula rodona "El marc internacional i regional dels drets humans i del dret a l'asil",
David Bondia. En “2a edició del curs sobre asil, immigració i drets humans”, Barcelona,
5 – 16 novembre 2012, organitzat per CCAR‐ Comissió Catalana d'Ajuda al refugiat.
•

29 novembre 2012
Moderació, Jaume Saura. Presentació de les conclusions del programa “Fortalecimiento
de las capacidades para la protección de los Derechos Humanos de la población
campesina del Nororiente colombiano”, Barcelona, 29 novembre 2012, organitzat per
Associació Catalana per la Pau.
•

17 desembre 2012
Presentació del llibre "Derechos sociales y tutela antidscriminatoria", Jaume Saura.
Barcelona, 17 de desembre, organitzat per Departament de Dret Constitucional i Àrea
de Filosofia del Dret. Universitat de Barcelona.

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

3.2.1. Pla de drets humans del govern espanyol

De 2008 a 2011 va estar vigent un Pla d'acció que recollia els compromisos del govern
d’aleshores, per millorar la situació dels drets humans a Espanya. L'elaboració i
implementació dels anomenats plans de drets humans és un compromís que van
adoptar els estats en el marc de la conferència de Nacions Unides, celebrada a Viena el
1993.
L'IDHC, juntament amb altres entitats de defensa dels drets humans, va treballar des de
2008 en l'elaboració d’aquet Pla i va realitzar un seguiment constant de la seva
implementació. Davant l'esgotament del l Pla amb el canvi de govern al gener de 2012,
l’IDHC juntament amb AI i la Fundación Triángulo va promoure la signatura d’una carta
oberta a Mariano Rajoy on es demanava l’aprovació d’un nou pla de drets humans. La
carta va ser signada per 83 entitats de la societat civil de tot l’estat espanyol. Com a
conseqüència d’aquesta tasca d’incidència amb el govern i els grups parlamentaris, el
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14 de febrer de 2012 el Congrés aprovava una proposició no de llei que sol∙licitava al
govern popular l’elaboració d'un segon Pla, sota el nom "estratègia de drets humans".
Uns dies més tard, segons va confirmar l'Oficina de drets humans del Ministeri d'afers
exteriors, el govern espanyol va anunciar davant Nacions Unides que elaboraria un
segon pla.
En aquest moment de transició i amb l'experiència del treball de seguiment i
participació en el primer Pla, l'IDHC va organitzar una jornada sobre "Com fer un pla de
drets humans". A la jornada, celebrada el 9 de març de 2012, es va explicar el manual
de Nacions Unides sobre l'elaboració d'aquests plans d'acció. Posteriorment
representants del govern, de la societat civil i de la comissió de seguiment de l'anterior
Pla de drets humans van exposar les seves experiències. A la jornada van assistir més
de 50 persones, i es va analitzar l'experiència del Pla de drets humans que va estar
vigent de 2008 a 2011 i exposar possibles línies d'acció de cara al segon Pla que el
govern espanyol s'ha compromès a elaborar.
A més, l’IDHC va presentar al juny de 2012 l’informe “La inclusión de los derechos
humanos en las políticas públicas. Informe sobre el Plan de Derechos Humanos español
y recomendaciones para el futuro”, informe del qual es va fer una gran difusió i que ha
servit per mantenir el tema del Pla a l’agenda política.
Aquesta estratègia va aconseguir que el passat 31 d’octubre es produís la
compareixença del Secretari d’Estat de Relacions amb les Corts a la Comissió
Constitucional del Congrés dels Diputats per confirmar que el govern actual ja està
treballant en el nou pla i que aquest ha estat encomanat al Centre d’Estudis Polítics i
Constitucionals amb el qual l’IDHC ja ha establert relació per continuar amb el
seguiment durant el 2013.
Tota la informació sobre el Pla
http://www.idhc.org/esp/1812_planDH.asp
•

es

troba

en

la

nostra

pàgina

3.2.2. Grup de treball de Protecció Internacional

l'IDHC participa en el grup sobre protecció internacional que ha creat el Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Aquest grup, format per entitats
dedicades a la defensa dels drets humans i a l'asil i refugi s'ha reunit en tres ocasions al
llarg de 2012: el 19 de març, el 7 de maig, el 28 de juny.
L'objectiu del grup és l'elaboració d'un pla de protecció internacional per millorar
l'acollida dels demandants d'asil i refugi a casa nostra. Des de l'IDHC hem fet diverses
aportacions al pla que està en procés d'elaboració però que a hores d’ara es troba parat
per part de l’Administració.
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•

3.2.3. Manifestos i comunicats

El 2012, l'IDHC va promoure:
•

Comunicat 10 de desembre 2012, Dia internacional dels drets humans Institut
de Drets Humans de Catalunya (10 de desembre de 2012)

•

Carta oberta al president Mas Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els
Drets Humans i el Desenvolupament (27 de juny de 2012)

•

Manifiest Dia mundial de les persones refugiades ACATHI, ACCEM, ACSAR,
Centre EXIL, Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Comissió d’estrangeria de
l’Il∙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 Refugiados (20 de junio de 2012)

•

Campanya Mujeres que portan mercancías en las fronteras de Ceuta y melilla:
Por los derechos y la dignidad (Juny 2012)

•

Declaració de Tetuan sobre les dones portadores a les fronteres de Ceuta i
Melilla. Conclusions i recomanacions de les Jornades "portadores i Drets
Humans a la Frontera de Ceuta" (22 d'abril de 2012)

•

Comunicat El dret humà a l'aigua potable i al sanejament serà realitat amb la
participació de tots i totes en la seva definició (22 de març de 2012)

•

Carta oberta a Mariano Rajoy per demanar l’impuls d’un II Pla de Drets Humans
que hauria de millorar l’aprovat el 2008 per l'anterior govern. Amnistia
Internacional, la Fundación Triángulo, IDHC (19 de gener de 2012)

L'IDHC es va adherir i / o recolzar al llarg de 2012::
•

En defensa d’una Política Pública Catalana de Cooperació per la Pau, els Drets
Humans i el Desenvolupamen. Construïm una nova Catalunya més solidària
Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el
Desenvolupament, la Coordinadora d'ONG i Altres Moviments Solidaris de
Lleida, la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt
Maresme i la Coordinadora d'ONG pel Desenvolupament, la defensa dels Drets
Humans i la Pau de Tarragona (25 d'octubre de 2012)

•

Manifest ciutadà davant la crisi del sistema financer. La societat indignada
exigeix que els culpables siguin castigats (14 de juny de 2012)

•

Informe Criminalització de la dissidència, expansió del sistema penal i situacions
d’abús policial com a respostes davant la situació de crisi econòmica a Catalunya
Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (4 de juny de 2012)

•

Proposta de moció als municipis catalans No amb el meu mòbil! Suma't a la
Moció! Xarxa d'entitats per a la República Democràtica del Congo (30 de maig
de 2012)
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•

Declaració Conjunta de la Societat Civil sobre l’accés a serveis de salut per a
immigrants El acceso a la asistencia sanitaria es un derecho humano básico (15
de maig de 2012)

•

Petició al president del govern Retallem la despesa militar, invertim en despesa
social (9 de maig de 2012)

•

Petició al ministre de l'interior israelià Support human rights defender Meir
Margalit (4 de maig de 2012)

•

Carta al govern per a que assumeix les seves responsabilitats i denunciï els
acords de Madrid sobre el Sàhara Occidental (17 d'abril de 2012)

•

Comunicat Les organitzacions sotasignants denunciem que una vegada més el
Mobile World Congress obvia els greus impactes del sector de la telefonia mòbil
Enginyeria Sense Fronteres Entrepobles, EdPAC Grupo de Investigación en
derechos humanos y sostenibilidad Xarxa de l'Observatori del Deute en la
Globalització (ODG) Col∙lectiu RETS (24 de febrer 2012).

•

Carta al Sr Miguel Arias Cañete, ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient i Carta al Sr José Manuel García‐Margallo, ministre d’Afers Exteriors i
Cooperació per a la participació del govern en la trobada "Els pròxims passos; en
moviment cap a l'assoliment d'Aigua per a Tothom" (13 de febrer 2012

•

Manifesto Contra la impunitat de la dictadura franquista. Justícia per les
víctimes i pel jutge Garzón, Plataforma contra la impunitat del franquisme
(Barcelona, febrer 2012)

•

Manifest en suport del jutge Baltasar Garzón: “Nosotros acusamos”, signat
entre altres, per diferents organismes de drets humans, considerant
inadmissible el judici per prevaricació a Baltasar Garzón davant del Tribunal
Suprem de l’Estat Espanyol i qui podria ser inhabilitat per investigar crims del
franquisme (31 de gener de 2012).

•

Comunicat de suport a Guatemala. L’IDHC recolza i signa el comunicat a favor de
la lluita contra l’impunitat a Guatemala per crims comesos entre els anys 1982 i
1983 per l’Exèrcit sota el mandat del President de la República, Efrain Rios Montt.
I s’adhereix a la petició de diverses entitats de la societat civil com ara la
Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) i el centre de Acción Legal de Derechos
Humanos (CALDH) per la lluita contra la impunitat, en suport d’un procés judicial
transparent i sense pressions, el esclariment dels fets, la condemna dels
responsables i la compensació als familiars de les víctimes (27 de gener de 2012).

•

Comunicat Públic Campanya pel Tancament dels Centres d'Internament de Zona
Franca promogut per la Campanya pel Tancament dels Centres d'Internament de
Barcelona, desprès de la mort la nit del 5 al 6 de gener d’Idrissa Idaillo, immigrant
guineà de 21 anys retingut en el CIE de Zona Franca i per les successives
obstaculitzacions per part del centre al procés d’aclariment dels fets (gener de 2012).
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3.3. Seguiment dels organismes internacionals de
drets humans
•

3.3.1. Nacions Unides

Durant el 2012, l’IDHC ha mantingut el seguiment de diverses actuacions de l’Estat
espanyol referents als organismes de protecció de drets humans de Nacions Unides. En
concret han estat les següents:
•

Examen Periòdic Universal: Espanya va ser examinada per l’EPU al maig de
2010. Fruit d’aquest examen, les Nacions Unides van fer una sèrie de
recomanacions que l’Estat havia d’implementar en els propers anys. Al gener de
2013 tindrà lloc una sessió de seguiment d’aquestes recomanacions i les
Nacions Unides han demanat a totes les entitats que van participar a l’EPU,
entre les quals es troba l’IDHC, que facin comentaris i donin informació sobre
l’aplicació de les recomanacions. L’IDHC està preparant un informe que
s’enllestirà a principis de gener i que es lliurarà en el proper informe de
seguiment.

•

Comitè DESC: Espanya va ser examinada pel Comitè de Drets Econòmics, Socials
i Culturals durant aquest 2012. Com a resultat de la revisió del seu informe, el
Comitè va emetre unes observacions finals al juny que van ser penjades i difoses
per l’IDHC com a part de la seva tasca d’incidència pública. A l’annex 5 es poden
trobar les observacions finals del Comitè del PIDESC i la referència de la notícia a
la web de l’IDHC.

•

Comitè de Drets Humans: durant el 2013, Espanya haurà de presentar els
informes periòdics d’aquests dos mecanismes de vigilància dels tractats. L’IDHC
serà una de les entitats que farà comentaris als informes ja que ha entrat en el
procés de consultes que ha iniciat el Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació al
novembre de 2012.

•

Per altra banda, cal destacar que durant el 2012 l’IDHC no ha realitzat cap visita
al Consell de Drets Humans a Ginebra donada la situació d’impagaments que
està patint per par de la Generalitat de Catlaunya. Tanmateix, el seguiment ha
estat continu i es pot destacar la demanda per part de l’IDHC de l’estatut
consultiu davant de l’ECOSOC que li permetrà acudir com a observador en
solitari a totes les sessions.

•

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.
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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 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 2012 es van penjar cinc notícies i quatre sentències que afecten a l’Estat Espanyol
que poden ser visualitzades a la secció d’incidència política de la pàgina web del IDHC:
http://www.idhc.org/cat/18112_CoE.asp
A més, al 2012, l’IDHC ha realitzat un informe específic sobre les conseqüències de la
Conferència de Ministres del CoE que va tenir lloc a l’abril de 2012 i a on es van discutir
i aprovar algunes mesures de reforma del TEDH. L’IDHC va participar activament en el
moviment d’oposició a les reformes presentades pel Regne Unit que pretenien limitar
l’accés al TEDH establint taxes econòmiques i altres mesures restrictives. Aquesta
oposició es va concretar amb la inclusió de notícies a la nostra pàgina web i amb
l’enviament de cartes al ministre de Justícia i al ministre d’Afers Exteriors del Regne
d’Espanya.
Finalment, les reformes aprovades no han estat tan lesives pel que fa a l’accés i així han
quedat recollides a l’informe final que ha publicat l’IDHC, adjunt a l’annex 5 també.
Aquest informe ha estat àmpliament difós per l’IDHC, tant en format electrònic com en
format paper i ha tingut un impacte destacat pel que fa als col∙lectius jurídics
especialitzats.
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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 2012, l'IDHC va seguir participant en la comissió d'educació i
en la comissió de seguiment de polítiques públiques.
•

3.4.2. Federació catalana d'ONG per al desenvolupament

L'IDHC, va entrar a formar part de la FCONGD al 2011, des de llavor participa
activament a la comissió d’educació i de seguimient de politiques.
L’any 2012 ha estat marcat pel procès de fusió de les federacions de Pau, de Drets
Humans i de Desenvolupament, per tal de crear una única federació que treballi els tres
àmbits de forma conjunta. L’IDHC com a membre tant de la FCONGD com de la
Federació de Drets Humans ha estat molt involucrat en el procès, concretament en el
procès de redacció dels estatus de la nova federació la constitució de la qual es preveu
per a principis del 2013.
•

3.4.3. Associació europea de drets humans (AEDH)

L'IDHC forma part de l'AEDH des de 2008. Aquesta associació està formada per més
d'una vintena d'organitzacions de tota Europa i té com a objectiu la incidència i el
treball amb les institucions europees per mantenir els drets humans en l'agenda
política.
Un membre de la junta directiva de l’IDHC, Jordi Morató, va assistir a l’assemblea de
l’AEDH celebrada a Brno (República Checa) del 27 al 29 d’abril de 2012.
A més, com a membre de l’associació, l’IDHC va organitzar el 12 i 13 de desembre a
Barcelona un seminari sobre la situació dels drets econòmics, socials i culturals als
països del sud d’Europa. Al seminari van participar delegacions de l’AEDH, de la Lliga
Hel∙lènica pels Drets Humans, de la Lliga Portuguesa dos Directos do Homem i de
l’Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
•

3.4.4. 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. L'IDHC en forma part des de 2010 i des de llavors
participa en les assembles anuals.
Un membre de la junta directiva de l’IDHC, Ana Garcia Juanatey, va assistir a
l’assemblea de la FRA, celebrada el 19 i 20 d’abril de 2012 a Viena. En aquesta ocasió,
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l’IDHC es va presentar com a membre de l’Advisory Panel de la Plataforma però no va
sortir escollit. Durant l’assemblea es va participar en els diferents espais d’intercanvi de
les entitats membres per treballar conjuntament els drets de les víctimes i l’accés a la
justícia i la discriminació múltiple.
•

3.4.5. 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 formava part des de
2005, com a membre de la Federació d'associacions de defensa i promoció dels drets
humans. Al juny de 2012 l’IDHC va entrar a formar part com a membre de ple dret, i
com a tal participa als grups de treball de dret a l'educació i de justícia.
•

3.4.6. 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 al desembre del 2008 un programa Consolider‐Ingenio
2010 del Ministeri de Ciència i Innovació. El projecte, titulat "El temps dels drets"
(HURI‐AGE) treballa 12 línies de recerca i l'IDHC és el responsable de la dedicada als
Drets humans emergents.

3.5. 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.
•

3 de març de 2012
Entrevista a Carles Castresana, ponent del Curs de drets humans 2012, sobre el dret a
la veritat i situació dels drets humans a Espanya, als matins de TV3.
• 3 de març de 2012
Entrevista a Carles Castresana, ponent del Curs de drets humans 2012, sobre el dret a
la veritat i situació dels drets humans a Espanya, al programa TotsxTots de la
COMRàdio.
•

12 abril 2012
Cita de Jaume Saura, president de l’IDHC, sobre el delicte de resistència passiva a
l'autoritat, al Telenotícies de TV3.
•

14 abril 2012
Entrevista a David Bondia, director de l’IDHC, sobre la reforma del còdi penal contra
la violència al carrer, a Lettera43.
• 18 abril 2012
Reportatge sobre drets humans emergents, al setmanari La Directa.
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•

20 abril 2012
Entrevista a Jaume Saura sobre la conferència d'estats membres del CoE i la reforma
del TEDH, a Radio Francia Internacional.
• 24 setembre 2011
Article d’Aida Guillén, gerent de l’IDHC, sobre Cooperació i drets humans, a la Revista
1948.
•

13 octubre 2012
Intervenció de Jaume Saura sobre Dia Internacional per l'Abolició de la Pena de Mort,
en el programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
• 7 novembre 2012
Article d’Aida Guillén, gerent de l’IDHC, sobre Cooperació i drets humans, a la secció
Agenda Pública de Eldiario.es.

3.6. Premi Solidaritat 2012
El dimarts 10 de gener es va reunir el tribunal de l'edició 2011 del Premi Solidaritat, un
guardó que atorga l'IDHC des de 1987 en reconeixement a persones i entitats
destacades per la seva lluita a favor dels drets humans. Tot i que no va ser fàcil escollir
només una de les 18 candidatures presentades a la 25a edició del premi, el tribunal va
voler reconèixer en aquesta ocasió a l'Àlvar García Trabanca, històric sindicalista i
lluitador social sabadellenc amb una llarga trajectòria en defensa dels drets humans
des de diferents vessants.
L'Àlvar García Trabanca (Olivenza, 1931), extremeny d'origen i sabadellenc d'adopció,
va ser un gran impulsor dels drets sindicals durant la dictadura a més de donar
empenta a un bon nombre d'entitats socials. El tribunal del premi, format per
representants de la societat civil catalana i membres de l'IDHC, ha volgut destacar la
dilatada tasca d'un lluitador incansable i desinteressat, a qui ni la presó ni les pressions
externes, l'han fet desistir mai de la defensa pels drets de les persones. A més, un cop
retirat de la vida professional, l'Àlvar s'ha mantingut dedicat per complet a projectes
solidaris, de cooperació i d'ajuda social.
Des de 1998, l'IDHC atorga també una menció especial als mitjans de comunicació que,
en l'exercici de la seva tasca informativa, aborden de manera decidida la defensa i
protecció dels drets humans.
En aquesta ocasió, la menció especial Mitjans de Comunicació va recaure en la revista
La Veu del Carrer, editada per la Favb i dirigida per Andrés Naya, Marc Andreu i Jordi
Bonet. Aquesta publicació bimestral d'àmbit ciutadà ha vist així reconeguda una sòlida
trajectòria de 20 anys en la que, número rere número, ha mantingut intacte el seu
compromís de mirada crítica i des dels barris a la cara menys amable de la ciutat,
solidaritzant‐se amb les veus i realitats més desfavorides.
El premi va ser lliurat en un acte públic el 6 de febrer de 2012 al Parlament de
Catalunya. Durant l'acte els guardonats van rebre una placa commemorativa i es va
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lliurar a l'Àlvar García Trabanca una obra de l'escultor Jaime de Córdoba, especialment
creada per a aquest premi.
El tribunal d'aquesta edició va estar format per David Bondia Garcia, director de l'IDHC;
Carme Hernàndez, membre de la junta directiva de l'IDHC; Francesc Mateu, president
de la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament; Arcadi Oliveres, president de
Justícia i Pau; Pere Ortega, president de la Federació Catalana d'ONG per la Pau; Eulàlia
Pascual, presidenta de la Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans; Fina Rubio,
presidenta de la Fundació SURT, i Jaume Saura Estapà, president de l'IDHC.
El 2012 es va convocar la 26 edició del Premi Solidaritat, corresponent a l'any 2012. La
convocatòria per presentar candidatures va estar oberta fins el 10 de desembre de
2012 i es van rebre 19 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 2013.
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4. R E C E R C A

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 2012 es van realitzar les següents
activitats en aquesta línia.

4.1. Sèrie Drets humans emergents: Drets humans
i desenvolupament
L’IDHC contempla en el seu pla estratègic de recerca una línia específica sobre drets
humans emergents. Aquesta línia es va iniciar al 2004 i des de llavors s’han fet més de 8
publicacions al respecte, sobre temes como el dret a l’aigua, el dret a la renda bàsica o
els drets relacionats amb les noves tecnologies de informació i comunicació.
Els drets humans emergents són, per una banda, aquells drets que sorgeixen davant la
ràpida i constant evolució de les societats globalitzades i, de l’altra, un conjunt de drets
que emergeixen després d’haver estat “submergits” en l’oblit o en la indiferència dels
Estats i el conjunt del sistema internacional.
L’IDHC està treballant actualment una recerca sobre “Drets humans i
desenvolupament”. Nombroses investigacions i la doctrina internacional demostren la
relació entre drets humans i desenvolupament. Tanmateix, les aportacions dels drets
humans al 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 (EBDH) a la cooperació, una metodologia per formular, implementar i
avaluar els projectes de cooperació al desenvolupament. Aquesta metodologia, malgrat
comptar amb un marc conceptual molt definit, no s’ha implementat suficientment ni
s’està aplicant actualment.
La metodologia de l’EBDH es basa en capacitar als 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 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 porti a terme el
projecte.
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Durant el 2012 s’ha estat desenvolupant la investigació sota la direcció d’Imma Guixé,
consultora especialista en drets humans i cooperació. La recerca s’acabará durant el
2013 i s’editarà en format digital, ja que degut a la manca de pagament de l’ACCD no es
pot financiar l’edició en paper.

4.2. TEDH: La nova reforma del Tribunal Europeu
de Drets Humans
El Tribunal Europeu de Drets Humans, amb seu a Estrasburg, fa anys que pateix una
sobrecàrrega de treball a causa de l'alt nombre de demandes que rep. Al desembre de
2011, el Tribunal tenia 151.624 assumptes pendents de tramitació. El temps mitjà de
resolució des de la presentació de la demanda fins a la sentència final s'estima entre
uns 6 mesos i 8 anys.
Aquest col∙lapse no és una situació nova, fa dècades que el gran nombre de casos que
es presenten davant el Tribunal supera la capacitat dels 47 jutges i el cos de
funcionaris, d'unes 600 persones, la meitat d'elles, juristes. De fet, des dels anys 90 no
han estat pocs els intents per alleugerir la càrrega de l'òrgan encarregat de vetllar pel
compliment del Conveni Europeu de Drets Humans en els 47 estats membres del
Consell d'Europa. Tots ells infructuosos.
L'Institut de Drets Humans de Catalunya ha elaborat un informe en què analitza
aquests intents de reforma, centrant‐se en l'últim que va tenir lloc durant la
Conferència de ministres del Consell d'Europa, celebrada a Brighton, del 18 al 20 d'abril
de 2012. Regne Unit, que ostentava en aquell moment la presidència del Comitè, va
convocar la conferència amb la intenció de limitar l'accés dels ciutadans al Tribunal a
través de la imposició de taxes als demandants i sancions econòmiques per les
demandes sense fonament. Un gran nombre d'ong europees van reaccionar davant
aquest intent de reforma i des de Catalunya, la Confederació Catalana d'ONG per la
Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament va enviar una carta a la representació
espanyola sol∙licitant la seva oposició a les mesures plantejades per Regne Unit, ja que
suposarien disminuir la protecció de les víctimes de violacions de drets humans, en
restringir l'accés al Tribunal.
Finalment, les mesures aprovades en la Declaració de Brighton no han retallat
significativament aquest accés però tampoc han ajudat a alleugerir la sobrecàrrega de
treball del Tribunal. Els 47 estats membres del Consell d'Europa van acordar una
declaració que, tot i contenir algunes mesures positives com que els jutges nacionals
puguin sol∙licitar assessorament als jutges europeus, no dóna solució a les dificultats
del Tribunal per fer front a l'alt nombre de demandes que se li plantegen. Entre les
decisions adoptades destaca el fet que les reparacions econòmiques a les víctimes de
violacions de drets humans dictades per les sentències del Tribunal passaran de ser
controlades i exigides pel Comitè de Ministres al control dels propis estats membre,
victimaris d'aquesta mateixa violació.
Tal com conclou l'informe "El Tribunal és un mecanisme molt important per assegurar
la protecció dels drets humans i així ho ha estat fent fins ara. Afegir nous criteris
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d’admissibilitat de demandes significa restringir el dret dels individus al rescabalament
dels seus drets consagrats en el Conveni Europeu de Drets Humans. Estimem que les
reformes haguessin hagut d’anar encaminades a garantir un millor compliment del
Conveni en l’àmbit nacional; i en el reforçament de la vigilància del compliment de les
sentències del Tribunal per part del Comitè de Ministres del Consell d’Europa".
>> Llegir l’informe complet:
http://www.idhc.org/cat/documents/incidencia/coe/tedh/20121128_InformeReforma
TEDh.pdf

4.3. Seguiment de polítiques públiques de drets
humans
En relació a la feina desenvolupada a la línia d’incidència, s’elaboren diferents informes
on es recullen situacions claus per a la promoció i garantia dels drets humans a casa
nostra.
Al llarg del 2012, dins d’aquest àmbit es van realitzar els següents informes:
•

4.3.1. La inclusió dels drets humans en les polítiques públiques.
Informe sobre el Pla de Drets Humans espanyol i recomenacions per
al futur.

Davant el compromís del govern espanyol d’elaborar un segon Pla de drets humans, es
va publicar un informe en el qual es recullen les recomanacions de les Nacions Unides
per a l'elaboració d'aquest tipus de plans. L'informe extreu conclusions de l'experiència
del primer Pla, vigent de 2008 a 2011, de cara a la realització de la propera estratègia.
L'informe ofereix un resum del Handbook on National Human Rights Plans of Action, el
manual que les Nacions Unides posa a disposició dels estats per a facilitar l'elaboració
de plans d'acció. Segons aquest manual, els plans de drets humans tenen com a
objectiu la millora de la promoció i la protecció dels drets humans d'un determinat país.
Per aconseguir‐ho, aquestes millores han de situar‐se dins del context de les polítiques
públiques, de manera que el govern planifiqui programes i mesures encaminades a
aquest gaudi, involucri a tots els ministeris i a la resta d'administracions i reservi els
recursos necessaris.
A l'informe s'analitza també el procés d'elaboració i implementació del primer Pla del
govern espanyol, aprovat al desembre de 2008 i vigent fins al final de l'última
legislatura socialista al novembre de 2011. A més a més es presenten una sèrie de
recomanacions dirigides tant al govern, com a les administracions regionals i locals i a la
societat civil, amb la finalitat de treballar de forma coordinada i seguint les
recomanacions de les Nacions Unides en la següent estratègia de drets humans.
>> Llegir l’informe complet:
http://www.idhc.org/esp/documents/Incidencia/PlanDH/20120614_Informe_PDH.pdf
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•

4.3.2. Regressions en la garantía dels drets humans: Més enllà de la
llei òmnibus

L’Assemblea de l’IDHC va decidir seguir treballant en un segon informe sobre la Llei
Òmnibus que analitzés el seu redactat final i que permetés a l’IDHC donar continuació
al primer informe elaborat a l’octubre de 2011 sota el títol “Alerta sobre les regressions
en matèria de drets humans en el context de la llei òmnibus” (Consultar l’informe:
http://www.idhc.org/cat/documents/Informe_omnibus.pdf
Al segon informe s’analitza el redactat final de les lleis aprovades especialment
respecte les matèries prèviament abordades com la salut, el medi ambient, l’habitatge
i la participació, fent esment a d’altres drets que han patit també una forta regressió i
fent pal∙les que actualment l’agressió als drets humans ha superat amb escreix la
reforma proposada per la Llei òmnibus.
Durant el 2012, l’IDHC ha seguit amb l’anàlisi de les lleis finalment aprovades així com
de les diferents modificacions legislatives sobre la matèria i abordant informes
internacionals sobre les mesures de regressió i la seva afectació a la garantía dels drets
humans.
L’informe, en procés de redacció, es publicarà l’any 2013.
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5. ALGUNES DADES ECONÒMIQUES
El 2012 ha estat un any d’entrebancs econòmics. Només es va comptar amb l'aportació
pública de 26.552,00€, per part de la Universitat Carlos III per a desenvolupar les
activitats del programa Consolider. Es va quedar pendent de pagament els 40.000,00€
atorgats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) per a
financiar diverses activitats realitzades al 2012. Tampoc es van renovar els convenis
amb l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. S’ha de tenir també en
compte que convocatòries a subvencions obertes es van anul∙lar per manca de previsió
pressupostària.
Malgrat aquest panorama descoratjador, el 2012 l’IDHC va compatar amb uns ingressos
propis de 68.256,00€, provinents de les quotes dels seus associats, de les
matriculacions als cursos i de la prestació de serveis en formació i assessorament.
Així dons, els ingressos del 2012 han estat de 94.808,00€, dels quals el 72,00% han
estat recursos propis i 28,00% ingressos per subvencions.

Financiació
pública:
Programa
Consolider
28%

Recursos
propis
72%

Qüotas
associats
(7.235,00)
11%

Serveis
d'assessorame
nt (27.478,87)
40%

Matrícules
cursos
(33.542,12)
49%
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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:

Infraestructu
ra; 40,95%

Formació;
32,49%

Incidència;
20,80%

Recerca;
5,76%

L’augment en la despesa d’infraestructura respecte anys anteriors es deu a que alguns
serveis i prestacions no s’han pogut externalitzar i han estat assumides per l’equip
tècnic.
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