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La formació en drets humans compendia un gran feix de temàtiques i diversos formats que
s'adapten a les diferents necessitats. En l'IDHC posem a disposició de les persones i les
organitzacions els nostres coneixements sobre els drets humans i sobre els canals d'accés als
mecanismes per a la seva protecció. Oferim les eines per fer possible fer el pas de l'acció a la
prevenció sense que sigui necessari arribar sempre a la denúncia.

CURSOS, TALLERS I ALTRES ACTIVITATS
FORMATIVES
Formació semi-presencial: Resposta col·lectiva enfront de vulneracions de drets
en la protesta [24-25 de febrer]
Capacitació fonamentalment pràctica en l'observació dels drets humans, incidint política, social
i jurídicament en l'efectiva protecció de les persones defensores, així com en l'assistència de
casos de violacions de drets civils i polítics. Dirigida específicament a activistes, juristes i
professionals d'atenció psicosocial i de la comunicació. En el marc de la Plataforma Defensar
Qui Defensa.
Sessió formativa sobre l'Enfocament de G ènere i Basat en Drets Humans
(EGiBDH) [3 de març]
Sessió d'introducció als drets humans, al EGiBD i els seus elements transversals en l'àmbit de la
cooperació. En el marc del curs de cooperació per al desenvolupament de la Universitat de
Girona.
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La formació en drets humans constitueix una de les línies de treball de l'IDHC que s'ha
consolidat amb un alt nombre d'activitats i es completa amb l'acolliment de persones en
pràctiques, un valor fonamental per a la nostra entitat. A més, col·laborem en programes
formatius i en l'organització de formacions específiques per a diversos col·lectius a sol·licitud
d’entitats i institucions.
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35è Curs Anual de Drets Humans 2017. Drets Humans per una justícia global
[13-30 de març]
A més del necessari anàlisi a la situació actual dels drets humans i dels seus sistemes de
protecció, la 35à edició del curs anual es va centrar en la Justícia Global, un concepte ampli i
multidimensional que engloba i comprèn diversos processos, com són el desenvolupament
humà, el gaudi efectiu dels drets humans i la consecució de la pau. Per això el programa es va
estructurar en 17 sessions a càrrec de diferents experts i professionals.
Més de 80 estudiants van participar en el curs i en els tallers pràctics organitzats a l'Oficina per
a la No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona, en la Comissió Catalana d'Ajuda al
Refugiat, a SOS Racisme i al Síndic de Greuges.
El curs va comptar amb el reconeixement com a activitat de formació permanent del
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i amb crèdits per part de Universitat de
Barcelona, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya i la
Universitat Complutense de Madrid.
En el marc del curs es van oferir tres beques per a persones defensores de l'Amèrica Llatina i
l'opció d'accedir a altres ajudes per a complementar la formació (veure en apartat següent).
Les qüestions i coneixements treballats en el curs s'han aprofitat per elaborar materials
divulgatius i de formació disponibles a la pàgina web de l'IDHC.
Vídeo de la sessió d'inauguració a càrrec de Luis Moreno Ocampo, exfiscal en cap del Tribunal Penal
Internacional
Vídeo de la sessió de cloenda a càrrec de l'economista Miren Etxezarretal

La incidència política des de les ONG i els moviments socials (3a edició)
[20 d’abril - 18 de maig]
Curs en col·laboració amb la Federació d'Enginyeria Sense Fronteres (ESF) sobre com realitzar
processos d'incidència política amb enfocament de gènere i basat en drets humans:
metodologia, recursos i actors.

Formació en drets humans

Sessió informativa sobre el dret a la participació [28 d’abril]
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Sessió sobre mecanismes i eines per incloure els drets humans i el dret a la participació en les
polítiques públiques i en el treball diari del personal municipal. Sol·licitada per l'Ajuntament de
Barcelona per al seu personal, concretament de la Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) i de
Serveis Socials.

Curs virtual: CIBERACTIVISME - Com identificar i combatre el discurs d'odi a
Internet [8 de maig - 18 de juny]
Curs per aclarir què és el discurs d'odi, oferint un marc conceptual i legal que permeti
identificar-lo, i donar eines per promoure el ciberactivisme i la resposta individual i col·lectiva
en defensa dels drets humans i les persones victimitzades, incidint especialment en la
importància de construir un discurs alternatiu.
Impartit en col·laboració amb SOS Racisme i United Explanations, en el marc del projecte
conjunt CibeRespect (finançat per la Fundació La Caixa).
Sessió sobre Protecció Internacional dels Drets Humans [11 de maig]
Per quart any consecutiu, l'IDHC col·labora amb la Diplomatura de postgrau de cultura de pau
de l'Escola de Cultura de Pau (Universitat Autònoma de Barcelona) per impartir una sessió
sobre sistema internacional de drets humans. La sessió forma part del mòdul dedicat a la
construcció de pau, en el qual es treballa específicament els drets humans i el suport a les
víctimes.

Organitzat i impartit en col·laboració amb SOS Racisme amb l'objectiu d'aclarir els conceptes de
delictes i discurs d'odi, oferint un marc conceptual i legal que permeti identificar-los, i conèixer
instruments de resposta de diferent naturalesa per tal de promoure una major reacció de
individus i col·lectius en defensa dels drets humans de les persones victimitzades. El curs és
part del projecte conjunt AixòÉsOdi (finançat per l'Ajuntament de Barcelona).
Taller pràctic: L'Enfocament Basat en Drets Humans a la Cooperació al
Desenvolupament [20 de maig]
Formació sobre els mecanismes i eines necessaris per incloure els drets humans en el treball
per al desenvolupament i aplicar així el EBDH en els nivells estratègic, operatiu i institucional.
Sol·licitada per l'Ajuntament d'Alella per als membres de la Comissió de Cooperació
Internacional.
Curs virtual: Dones i conflictes: violència sexual i mecanismes de protecció
internacional (3a edició) [2 – 30 de juny]
Formació adreçada a membres d'organitzacions de dones, activistes, defensores i defensors
dels drets humans i altres agents de canvi que treballen pels drets de les dones sobre el
fenomen de la violència sexual en el marc dels conflictes armats contemporanis i sobre els
principals instruments internacionals per a la seva protecció i denúncia. Curs organitzat i
impartit en col·laboració amb l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
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Curs virtual: Discursos i delictes d'odi. Eines pràctiques per a l'acció
[15 de maig – 18 de juny]
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Curs virtual: Seguretat i Protecció de Defensores de Drets Humans d'Amèrica
Llatina [4 de setembre – 10 de novembre]
Formació teorico-pràctica per a defensores d'Amèrica Llatina sobre els sistemes universal i
interamericà de protecció de drets humans i sobre les eines per a l'anàlisi d'escenaris de riscos i
per a la creació de protocols de seguretat. Realitzat amb l'Associació Catalana d'Enginyeria
Sense Fronteres, el suport de Broederlijk Denle i el finançament la Diputació de Barcelona.
Comunicació amb enfocament de drets, eines per a un periodisme més humà
(2a edició) [4 de setembre - 15 d 'octubre]
Curs dirigit a professionals de la comunicació per treballar les eines i recursos que requereix
informar en profunditat i amb precisió i rigor de violacions de drets humans i de la realitat
social amb un enfocament de gènere i basat en els drets humans. Realitzat en col·laboració
amb Periodisme Humà.
Màster Universitari en Drets Humans, Democràcia i Globalització
[setembre-juliol]
L'IDHC col·labora des de 2008 amb el Màster Universitari en Drets Humans, Democràcia i
Globalització que imparteix la Universitat Oberta de Catalunya. Aquesta col·laboració es
concreta en l'assessoria de la configuració del pla d'estudis, la facilitació de material docent i
l'acollida d'estudiants en pràctiques.
Cursos semi-presencials: L'Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans en
els projectes de cooperació. Aplicació pràctica [2 d’octubre - 9 de novembre]
Capacitació pràctica per a la utilització i desplegament del EGiBDH en les intervencions de
cooperació a nivell estratègic i operatiu. Es van realitzar en paral·lel tres cursos a Barcelona,
Sant Boi i Esplugues de Llobregat. Per a la formació es va comptar amb la col·laboració de
Cooperació i el finançament de la Diputació de Barcelona.

Formació en drets humans

Curs semi-presencial: La Carta de Drets Fonamentals de la UE per l'advocacia
[7-28 de novembre]
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Curs enfocat a la pràctica jurídica per dotar advocats i advocades d'eines que faciliten l'ús del
marc legal de drets fonamentals. En el curs es van exposar les potencialitats de la Carta de
Drets Fonamentals de la UE i del seu ús davant els tribunals, en connexió a altres instruments
jurídics de drets humans. El curs forma part del projecte europeu The Charter of Fonamental
Rights of the European Union "in action”.

AJUDES A LA FORMACIÓ
En el marc del Curs anual de drets humans s'ofereixen diverses modalitats d'ajudes per a
facilitar i completar la formació. En 2017 aquests ajuts van ser:
Borsa de treball i estada de formació durant el Curs
Per tal de facilitar la participació d'activistes i defensors dels drets humans de tot el món,
s'ofereix aquest ajut per cobrir les despeses del viatge i l'estada durant les tres setmanes del
curs a Barcelona.
Les persones beneficiàries van ser: Belén Pardo Herrero (Colòmbia), promotora social i
assistent de recerca de l'Observatori de Terres; Débora Souza de Britto (Brasil), periodista i
activista, defensora dels drets humans; i Fernando Us Álvarez, activista i capacitat en drets
humans per a defensors i defensores de Guatemala.
La borsa de viatge i estada va ser finançada per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de
l'Ajuntament de Barcelona.

Set estudiants del curs van optar a una pràctica al Síndic de Greuges de Catalunya. Maria del
Mar Anaya Parella, amb el treball Assetjament escolar a infants i adolescents LGBTI i Maria
Vinya Berbís, amb el treball Polítiques Penitenciàries des d'una perspectiva de gènere, van ser
les beneficiàries. Finalment, només Maria del Mar Anya Parella ha realitzat les seves
pràctiques durant el 2017 a la unitat d'infància del Síndic.
Les pràctiques estan remunerades gràcies al finançament del Síndic de Greuges.

Viatges d'Estudi al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans
Nou estudiants van presentar els seus treballs per optar al viatge d'estudi al Consell d'Europa i
al Tribunal Europeu de Drets Humans. Les persones beneficiàries d'aquesta visita acadèmica
van ser: Paula Pelegrin Muñoz, amb el treball "Anàlisi jurisprudencial TEDH: dret a la vida";
Alberto Andrés Vidal Álvarez, amb el treball "Executivitat de les sentències del Tribunal
d'Estrasburg com a fonament de la tutela multinivell de drets en el sistema europeu de
protecció de drets humans" i Julia Emilia Coma, amb el treball "Medi ambient en l'àmbit de els
drets humans. Mecanismes de protecció: directament o subsidiària ". Les tres persones
beneficiàries van viatjar a Estrasburg del 9 al 13 d'octubre de 2017. Durant aquests dies van
assistir a les sessions plenàries de l'Assemblea Parlamentària del CoE i es van reunir amb
funcionaris del CoE i amb juristes del TEDH. També van realitzar una visita al Parlament
Europeu.
L'ajuda econòmica per al viatge i l'estada va ser finançada per la Direcció de Justícia Global i Cooperació
Internacional de l'Ajuntament de Barcelona.
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Pràctiques al Síndic de Greuges de Catalunya
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PRÀCTIQUES A LA SEU DE L'IDHC

Formació en drets humans

L'IDHC acull estudiants en pràctiques que estan realitzant els seus estudis de grau o postgrau
en universitats catalanes, espanyoles o europees, amb les que tenim signats convenis de
col·laboració:
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Univeristat de Girona
 Fundació Universitat de Girona: innovació i formació



Universitat Pompeu Fabra
 Grau en Ciències Polítiques
 Fundació UPF



Universitat Autònoma de Madrid
 Màster en Governança i Drets Humans
 Màster en Immigració, Refugi i Relacions Intercomunitàries



Universitat Autònoma de Barcelona
 Escola Cultural de Pau
 Màster en integració europea
 Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
 Màster en Relacions Internacionals: Seguretat i Cooperació
 Diplomatura de Postgrau en Traducció Jurídica
 Grau en Antropologia social i cultural
 Postgrau en Gènere i Igualtat: Polítiques públiques i relacions laborals
 Màster en Antropologia: Recerca avançada i integració social



Universitat de Santiago de Compostel·la
 Màster en Estudis Internacionals



Univesitat de Barcelona
 Programa "Dret al Dret" de la Llicenciatura de Dret
 Màster en Estudis Internacionals



Centre d’Estudis Internacionals
 Curs sobre la Unió Europea
 Màster en Diplomàcia i Funció Pública Internacional



Institut de Barcelona d'Estudis Internacionals
 Màster en Relacions Internacionals



Fundació Sèneca
 Màster en Relacions Internacionals



Universitat Oberta de Catalunya
 Màster en Drets Humans, Democràcia i Globalització
 Màster d'Advocacia



Aina Amat Blai, com a estudiant del Màster en Integració Europea de la UAB
(de gener a juny 2017).



Helena Pastor Masia, com a estudiant de grau en Dret de la Universitat de
Barcelona a través del programa Dret al Dret (de desembre 2016 a març 2017).



Imant Aisa Abdellaoui, com a estudiant del Màster en Diplomàcia i Funció
Pública Internacional del Centre d'Estudis Internacionals (març i abril 2017).



Alba Garcia Illarena, com a estudiant del postgrau en Gènere i Igualtat de
l'Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona (de març a abril
2017).



Alex Meyer Verdejo, com a estudiant del grau d'Antropologia Social i Cultural
de la Universitat Autònoma de Barcelona (març i abril 2017).



Jon Lejardi Plaza, com a estudiant del Màster Protecció Internacional dels
Drets Humans d'Alcalá d'Henares (de gener a juny 2017).



Maria Jose Puyol Rodriguez, com a estudiant del Màster en Relacions
Internacionals, Seguretat i Desenvolupament de la Universitat Autònoma de
Barcelona (de juliol 2017 a juny 2018).



Oriol Daviu Castella, com a estudiant del Màster en Antropologia: Recerca
avançada i integració social de la Universitat Autònoma de Barcelona (de juliol
2017 a juliol 2018).
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En 2017 van realitzar les pràctiques en l'IDHC:
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INCIDÈNCIA PÚBLICA
Per l'IDHC la incidència pública consisteix a posar a disposició de persones i organitzacions els
nostres 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 mitjans de comunicació i fomentar l'establiment
d'una cultura de drets en la societat civil.
Tenint present aquest concepte, en 2017 es van desenvolupar els projectes i activitats que a
continuació es detallen.

Al setembre diverses entitats de drets humans vam posar en marxa la campanya
#SomosDefensoras per a la defensa dels drets humans i coordinar una resposta conjunta
davant de les accions repressives i desproporcionades s'han produït entorn a l'1 d'octubre a
Catalunya.
L'objectiu de la campanya és que la ciutadania conegui els seus drets, establir una xarxa
d'observació i sistematització de vulneracions de drets i un acompanyament legal i psicosocial.
En el manifest de la campanya es denuncia la vulneració del dret a un judici just i a la tutela
judicial efectiva; al dret a la intimitat, a la inviolabilitat del domicili i a la privacitat de les
comunicacions; al dret a la llibertat d'expressió i a rebre informació; i al dret a la llibertat de
reunió i davant la prohibició d'actes.
La denúncia de les accions repressives viscuda a Catalunya des de setembre ha marcat l'agenda
d'incidència de l'IDHC.

PLA DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA
Al maig de 2017 es va crear l'Estructura de Drets Humans de Catalunya, fruit de la col·laboració
entre la IDHC i el Síndic de Greuges de Catalunya, amb l'objectiu d'elaborar un pla de drets
humans.
El EDHC va començar a treballar en el disseny i implementació del Pla a l'octubre, un cop es va
constituir amb un Consell assessor conformat per representants d'entitats de defensa de drets,
membres de col·legis professionals i entitats socials i altres persones expertes del món
acadèmic i social.
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REPRESSIÓ ENTORN L’1 D’OCTUBRE
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MECANISMES INTERNACIONALS DE
PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS
Sistema Universal
L'IDHC compta amb l'estatut consultiu de l'ECOSOC i realitza un seguiment i divulgació del
sistema de protecció de les Nacions Unides a través de la publicació i difusió de notícies i altres
informacions rellevants una secció especial de la pàgina web.
Especial web
A més, l'IDHC participa en els mecanismes de protecció per denunciar vulneracions i vigilar el
compliment dels estàndards internacionals en l'estat espanyol.
En 2017, en col·laboració amb altres entitats de drets humans, es va seguir amb l'elaboració
d'un informe ombra conjunt al comitè DESC que examinarà l'estat espanyol al març de 2018.
Sistema Europeu
El seguiment que realitza l'IDHC del sistema europeu es concreta en l'actualització de la pàgina
web amb notícies destacades de diferents òrgans del CoE i en les anàlisis i divulgació de les
principals sentències que emet el TEDH sobre l'Estat espanyol.
Especial web
Unió Europea
The Charter of Fonamental Rights of the European Union "in action" és un projecte per millorar
i estendre l'aplicació la Carta Europea de Drets Fonamentals per part dels agents jurídics:
jutges, fiscals i advocats d'Espanya, Portugal, Holanda i Polònia.
En 2017 es va realitzar un primer diagnòstic sobre les necessitats formatives d'aquests agents i
es va dissenyar un cicle formatiu sobre l'aplicació i l'ús de la CFR que va començar a impartir-se
a finals de 2017 i es completarà al llarg de 2018.

Incidència pública

El projecte està finançat per la Comissió Europea i la IDHC participa al costat de la Universitat
d'Utrech (Holanda), la Universitat de Szczecin (Polònia) i el Centre d'Estudis Socials de la
Universitat de Coimbra (Portugal).
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DEFENSORS I DEFENSORES
DEFENSAR A QUI DEFENSA
La coalició, formada per persones defensores dels drets humans, periodistes, experts legals,
instituts universitaris i organitzacions del tercer sector va néixer al 2008 davant la creixent
criminalització de la protesta que s'està vivint en l'estat amb mesures legislatives com les
conegudes lleis Mordasses. En el marc de la coalició, es desenvolupen nombroses activitats
encaminades a reforçar les capacitats de les persones involucrades en la defensa dels drets
humans, a fomentar el dret de protesta i a denunciar els intents de criminalització i repressió
dels col·lectius socials.
En el marc de la coalició, durant el 2017 l'IDHC s'ha encarregat de l'organització d'una formació
sobre detecció, anàlisi i acompanyament davant vulneracions de drets humans en contextos de
protesta dirigida a activistes, comunicadors/es, juristes i professionals i voluntariat de l'àmbit
de l'atenció psicosocial, que ha comptat amb el finançament de l'Ajuntament de Barcelona.

Del 25 de setembre al 7 d'octubre 8 defensores i defensores dels drets humans de tot el món
(Wafae Charaf, del Marroc; Hatice Kamer, del Kurdistan, Felip Moreno, d'Espanya; Valdenia
Paulino, del Brasil; Diana Avella, de Colòmbia ; Aliya Harir, de Pakistan; Aixa Dabo, de Gàmbia, i
Aixa Altubuly, de Líbia) van visitar 15 municipis de Catalunya per participar en una sèrie
activitats com xerrades, tallers, conferències, amb l'objectiu de donar a conèixer la feina que
fan els seus països d'origen i de conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'integrar la
defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana.
En el marc del projecte, el 6 d'octubre, en col·laboració amb l'ICIP i Casa Amèrica Catalunya, es
va celebrar una jornada d'intercanvi d'experiències i coneixement mutu entre les defensores
participants.
Vídeo resum de la jornada
El projecte és fruit de la col·laboració entre els 15 municipis, la Comissió Catalan d'Ajuda al Refugiat, el Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament, l'ICIP i l'IDHC.

PERSONES REFUGIADES
L'any 2001, les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les Persones
Refugiades. Cada any, l'IDHC amb les entitats d'asil i refugi de Barcelona i el suport de
l'ajuntament commemorem aquesta data denunciant la vulneració dels drets de les persones
refugiades i exigint als poders públics una solució global i estructural que garanteixi l'efectiva
aplicació del dret d'asil.
Són moltes les activitats que s'organitzen com a mostra de solidaritat i per visibilitzar la realitat
de totes les persones forçades a fugir de casa a causa de conflictes armats i violència o per
motius religiosos, polítics, ètnics, de gènere o d'orientació sexual. Accions amb un clar to
reivindicatiu al voltant del manifest elaborat per totes les entitats.
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CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS
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DISCRIMINACIÓ I ODI
Ciberespect. Intervenció contra el discurs de l’odi
L'IDHC, United Explanations, SOS Racisme i Ecos do Sur vam posar en marxa aquest projecte
desenvolupat al llarg de 2017 per combatre el discurs de l'odi a Galícia, finançat per la Fundació
La Caixa. L'IDHC es va encarregar de la capacitació als participants en el projecte per detectar i
contrarestar expressions d'incitació a l'odi, va coordinar unes jornades d'intercanvi de bones
pràctiques entre La Corunya i Barcelona, i ha elaborat, juntament amb les organitzacions sòcies
del projecte, un manual d'intervenció davant el discurs de l'odi.
Això és odi
Seguint amb la lluita contra la discriminació i l'odi, al llarg de 2017 es va realitzar aquest
projecte en col·laboració SOS Racisme i finançat per l'Ajuntament de Barcelona. Això és odi es
va compondre de les següents activitats:
1. Curs virtual: Discursos i delictes d'odi. Eines pràctiques per a l'acció.
2. Jornada sobre narratives alternativa per contrarestar l'odi amb membres d'entitats de
la societat civil.
Vídeo resum de la jornada
3. Realització i divulgació del vídeo Què fer contra el raïms a les xarxes socials.
Vídeo resum de la jornada

4. Elaboració d'un Manual pràctic per reconèixer i actuar davant de discursos i delictes
d'odi que es publicarà el 2008.
Com responem als delictes d'odi? Anàlisi situacional, mapatge de serveis per a
víctimes i eines per la intervenció
Amb el suport financer de la Direcció de Drets i Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, ha
impulsat un estudi per identificar els principals actors de la societat civil i de les administracions
públiques que treballen amb els col·lectius afectats pels delictes d'odi, dels serveis que
proveeixen i per analitzar les dificultats existents per al ple exercici dels drets de les víctimes
d'aquests delictes a la ciutat de Barcelona.

Incidència pública

L'estudi, realitzat per la consultora social Spora, es va desenvolupar al llarg del 2017 i a partir
dels seus resultats, que es publicaran el 2018, s'elaborarà un catàleg d'aquests serveis amb
l'objectiu per posar-los a disposició de les entitats i els col·lectius potencialment víctimes
d'aquest tipus de delictes.
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PARTICIPACIÓ POLÍTICA DE LES DONES
AL MARROC
El projecte "Lysistrata: Reforçant el paper de les dones en l'espai públic al Marroc" s'ha
desenvolupat en 2017 per millorar del rol de les dones en l'espai polític en tant que titulars de
drets.
Com a part del projecte, l'IDHC ha coordinat una recerca sobre la participació política de les
dones en sindicats, partits polítics i ONG a la zona de Casablanca i Rabat. Les conclusions de
l'informe es van presentar en un simposi a Rabat on es va debatre un full de ruta per avançar
cap a l'equitat respecte als drets treballats.
Aquest projecte s'ha realitzat en consorci amb l'Institut Internacional per a l'Acció no Violenta
(NOVACT) i l'Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH) i amb el finançament de
l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

El projecte "Avancem cap a la integració dels drets humans en la cooperació per al
desenvolupament: Propostes pràctiques i metodològiques per a l'aplicació del EGiBDH per part
d'actors de la cooperació", finançat per la Diputació de Barcelona, ha tractat de millorar les
contribucions que actors de la cooperació per al desenvolupament de la província de Barcelona
fan a la realització plena i efectiva dels drets humans de les persones i els pobles a través del
reforç de la comprensió i de les capacitats de personal tècnic municipal, d'ONGD i de càrrecs
polítics per a la aplicació de l'Enfocament en les seves accions en aquest àmbit.
Durant el 2017, es va dur a terme un programa formatiu semi-presencial dirigit a tres grups de
Barcelona, Sant Boi i Esplugues de Llobregat formats per tècnics, tècniques i responsables de
cooperació d'ONGD i de diferents municipis de la província.
A més es va elaborar, després d'una investigació, una Guia pràctica sobre aplicació del EGiBDH
en la cooperació per al desenvolupament, que es publicarà durant el 2018. Finalment, també
en el marc del projecte, es van mantenir reunions amb responsables polítics amb competències
en cooperació per transmetre'ls els problemes, reptes i propostes de millora plantejats pels
participants a les formacions.

DESAPARICIONS FORÇADES A COLÒMBIA
L'IDHC ha posat en marxa dos projectes per millorar les capacitats organitzatives i d'exigibilitat
del dret a la justícia, la veritat i la reparació de les víctimes de desaparició forçada en el marc de
la implementació dels Acords de Pau a Colòmbia, concretament en els Plans Orientals. Els
projectes, en col·laboració amb el Col·lectiu Orlando Flas Borda, es desenvolupen tant a
Catalunya com a Colòmbia.
Durant el 2017, s'ha iniciat una investigació sobre els mecanismes internacionals de protecció
en l'àmbit de les desaparicions forçades i una altra sobre la implementació de la Unitat de
Recerca de Persones donades per desaparegudes a Colòmbia.
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ENFOCAMENT DE GÈNERE I BASAT EN
ELS DRETS HUMANS
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Incidència pública

També s'han realitzat formacions a víctimes d'aquest delicte amb l'objectiu de millorar les
seves capacitats per a exigir el compliment dels seus drets. Y es van començar els treballs
organitzatius de la Trobada de la Xarxa Llatinoamericana contra les Desaparicions Forçades que
tindrà lloc a Bogotà durant el 2018. En la Trobada de la Xarxa i en les formacions s'elaborarà
una estratègia d'incidència nacional i internacional davant del sistema interamericà de drets
humans i l'ONU, que es posaran en marxa al llarg de 2018.
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ASSESSORIA
DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Ajuntament de Barcelona
L'Ajuntament de Barcelona va encarregar a l'IDHC dos treballs preparatoris per a l'organització
en 2018 d'un acte commemoratiu dels 20 anys del Compromís de Barcelona, origen de la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC):
 Informe de bones pràctiques en polítiques públiques d'aplicació dels drets recollits en
la CESDHC i altres drets encara no incorporats.
 Nota conceptual d'una conferència per commemorar els 20 anys del Compromís de
Barcelona.

DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Ajuntament de Sabadell
L'IDHC col·labora i assessora a l'Ajuntament de Sabadell a la inclusió dels drets humans en les
polítiques públiques. La col·laboració al llarg de 2017 s'ha concretat en:

 Preparació d'un pla formatiu per al personal municipal sobre drets humans de
proximitat.
 Col·laboració en l'organització i posada en marxa del Programa municipal anual de
Drets Humans 2017.

DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Comissió de Seguiment de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a
la Ciutat de Terrassa
Des del 2016 Terrassa compta amb una Comissió Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, formada per la plataforma d'entitats
Espai per a la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa i de la qual també formen part
l'IDHC i Amnistia Internacional, com a entitats observadores.
La Comissió és l'encarregada d'establir cada dos anys una avaluació de l'aplicació dels drets
reconeguts a la Carta Europea, signada per l'ajuntament de Terrassa el 2000. Es tracta d'una
iniciativa pionera ja que, tot i la Carta ha estat signada per molts municipis del continent
europeu, en pocs s'ha establert aquest mecanisme de vigilància de les obligacions que es
contemplen en el text. La constitució d'aquesta comissió de seguiment és una obligació
recollida en les disposicions finals de la Carta.

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (IDHC) Memòria anual 2017

 Assessorament en l'atenció a casos de l'Oficina de Drets Civils de l'Ajuntament (ODC).

17

DRETS HUMANS vs DIFERENTS FORMES DE EXTREMISMES
Novact-Institut Internacional per l'Acció No -violenta
Al gener de 2017 es va celebrar a Barcelona la conferència ''Cap a un nou paradigma: Prevenir
el Extremisme Violent". L'acte, organitzat per NOVACT i la CMODH va finalitzar amb l'adopció
de Pla d'Acció de la societat civil de la regió Euro-mediterrània per a la prevenció de totes les
formes d'extremisme violent.
L'IDHC va formar part del grup motor de la conferència. Com a part del grup, va participar en la
preparació dels continguts i en l'elaboració d'un informe sobre l'impacte de les lleis
antiterroristes sobre els drets humans. I en el marc de la conferència va organitzar un taller
sobre la legislació antiterrorista i violacions de drets humans.
Arran de l'adopció del Pla d'Acció es va crear a Barcelona un Observatori per a la Prevenció del
Extremisme Violent, del qual forma part l'entitat, que va iniciar la seva activitat amb
l'elaboració de l'informe, a càrrec de NOVACT, OPEV: "Sense drets no hi ha seguretat",
presentat en un acte públic al novembre.
REGRESSIONS EN MATÈRIA DE DRETS HUMANS
Síndic de Greuges de Catalunya
L'IDHC, a petició del Síndic de Greuges de Catalunya, va coordinar i va elaborar part d'un
informe sobre retrocessos en matèria de drets humans. En l'informe s'analitzen les afectacions
en matèria de llibertats fonamentals que s'estan produint a Espanya i que tenen una especial
incidència a Catalunya. En l'informe s'analitzen les regressions democràtiques que tenen origen
tant en l'àmbit legislatiu com en el judicial.
L'informe es va presentar al juny amb un acte públic a Madrid, en què va participar l'IDHC.
ANÀLISI DE DRETS HUMANS
Comissió Catalana d'Ajuda a les Persones Refugiades -CCAR
"Camins, més enllà de les fronteres" és un projecte de la CCAR per consolidar la solidaritat
crítica per part de la ciutadania i les institucions amb la defensa dels drets de les persones
refugiades.
La principal activitat és la creació d'una eina 2.0 sobre la situació als països d'origen, reflex de
les conseqüències dels desplaçaments forçosos i la porta d'entrada al dret d'asil.

Incidència pública

L'IDHC ha col·laborat amb el projecte, elaborant la situació dels drets humans en els països
d'origen, i el 2018 participarà en l'estratègia d'incidència.
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INTERVENCIONS I COL·LABORACIONS PUNTUALS
Durant 2017, a petició d'altres entitats, l'IDHC ha col·laborat en les següents activitats de
formació, difusió i sensibilització sobre diferents aspectes dels drets humans.
9 de febrer- La criminalització de la protesta. Llibertat d'expressió, dret de reunió i dret de
manifestació [Grup de periodistes Ramon Barnils, la Coordinadora d'ONG i Altres Moviments
Solidaris de Lleida i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans-UdL]
Del 10 al 11 de febrer- [Jornades] Welcome Refugees: No one is illegal: Ningú és il·legal [Oficina
de Cooperació al Desenvolupament de Lleida]
11 de març- #StopIslamofòbia: Fòrum Social contra la Islamofòbia i tota forma de racisme 2017
[Unitat contra el Feixisme]
25 d'abril- Taula rodona: Justícia Universal [Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona]
21 de maig- Concert per la Llibertat d'Expressió [No callarem]
29 de maig- Reculades en matèria de drets humans: llibertat d'expressió de càrrecs electes i
separació de poders al Regne d'Espanya [Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona]

8 de juny- Com fer efectiu el compliment del dret a la salut avui en dia [Col·legi d'Advocats de
Girona i el Consell de l'Advocacia de Catalunya]
17 de juny- Judici Popular al Projecte #Castor [Grup promotor del Cas Castor]
21 de juny- El Consell d'Europa, el Comitè Europeu de Drets Socials i el Tribunal Europeu de
Drets Humà [Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona]
29 de juny- Defensar els que defensen. Reptes en la protecció de defensors i defensores dels
drets humans en el marc del procés de pau a Colòmbia [Taula Catalana per la Pau i a els Drets
humans a Colòmbia]
Del 28 al 29 de juny- Jornades d'intercanvi i transferència de coneixement entre l'Observatori
del Dret a l'Alimentació d’Amèrica Llatina i el Carib (ODA-ALC) i la Xarxa per a la creació de
l'Observatori del Dret a l'Alimentació d'Espanya (Xarxa ODA-I) [Grup Impulsor Xarxa per a la
Creació de l'Observatori del Dret a l'Alimentació d'Espanya]
8 de juliol- Tribunal Permanent dels Pobles (TPP) sobre les violacions amb impunitat dels Drets
Humans de les persones migrants i refugiades [IDHC i la resta d'entitats convocants]
26 d'agost- A la manifestació #NoTincPor, l'IDHC #AnemDeBlau per la pau, la solidaritat i la
convivència en la diversitat [#NoTincPor]
Del 30 al 31 d'agost- Fòrum Internacional: El Municipi i els Drets Humans [ECOSUR-El Col·legi de
la Frontera Sud]
4 d'octubre- Lliurament del VI Memorial Àlex Seglers [Ajuntament de Sabadell]
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2 de juny- Jornada sobre Drets Humans a la ciutat [Servei de Ciutadania i Drets Humans de
l'Ajuntament de Terrassa]
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Del 4 al 5 d'octubre- Seminari internacional. Criminalització de la defensa dels Drets Humans a
Amèrica Llatina i Europa [Brigades Internacionals per la Pau, Mundubat i AIETI]
Del 20 al 21 d'octubre- Seminari de la xarxa EuroMed Rights sobre el reduït espai de la societat
civil a la regió euromediterrània [Xarxa Euromediterrània pels Drets Humans]
23 d'octubre- Presentació del llibre: "La conspiració catalana per a la pau a Colòmbia" [Vicenç
Fisas]
Del 26 al 27 d'octubre- XV Jornades de Sensibilització sobre la Interculturalitat del Concello
d'Arteixo [Concello d'Arteixo]
16 de novembre- Analitzant la repressió: Estratègies de desmobilització, canvis legislatius i
afectacions a la vida [Defensar Qui Defensa]
23 de novembre- Processos de justícia a Argentina: etapa actual [UB, FILLES BARCELONA, IDHC,
IRIDICA i NOVACT]
24 de novembre- Trobada de la Xarxa per a la creació de l'Observatori del Dret a l'Alimentació
d'Espanya [Grup impulsor Xarxa per a la Creació de l'Observatori del Dret a l'Alimentació
d'Espanya]
1 de desembre- VotxTothom. Presentació de la Plataforma pel Dret a Vot de les Persones
Estrangeres [Plataforma pel Dret a Vot de les Persones Estrangeres]
1 de desembre- Presentació de l'Informe de les actuacions del Síndic de Greuges entorn de l'1O [Síndic de Greuges de Catalunya]
11 de desembre- La reivindicació dels drets humans de ciutadania: eina fonamental per a la
construcció d'una ciutat més habitable [Ajuntament de Rubí]
12 de desembre- Els drets humans a debat [Oficina del Síndic Personer de Mollet]

Incidència pública

19 de desembre- Taula rodona: Les lluites per la conquesta i la defensa dels drets [Ajuntament
de Sabadell]
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PARTICIPACIÓ EN XARXES



Asociació Europea per als Drets Humans - AEDH



CasaNostraCasaVostra



Colòmbia en Pau [el 2017 es posa fi a la plataforma en haver-se signat els acords de
pau]



Coordinadora d’Entidades Amb Palestina al Cor



Defensar a qui Defensa



Euro-Mediterranean Network for Human Rights– EMNHR



Fonamental Rights Platform de la Fonamental Rights Agency



HURIAGE- Xarxa Temps dels Drets



Lafede.cat - Organitzacions per a la justícia global Observatori DESC



No A TTIP



Observatori DESC



Observatori del Dret a l’Alimentación d’Espanya (Xarxa ODA-E)



OPEV- Observatori per Prevenir l’Extremisme Violent



Plataforma contra la impunitat del franquisme



Plataforma DESC



VotXTothom



Pobresa Zero



SomDefensores



Stop Mare Mortum



Stop Tasser



Tancarem el CIE

L'IDHC s'ha adherit i ha col·laborat amb els següents posicionaments i
campanyes
VotXTothom. Pel dret al vot de les persones estrangeres (decembre 2017)
Contra la pobresa i les desigualtats, exigim els nostres drets (octubre 2017)
Cap al restabliment de la legalitat a la Frontera Sud (Ceuta i Melilla) (octubre 2017)
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L'IDHC forma part de:
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#SomosDefensoras. Davant la repressió, defensem els drets humans (setembre 2017)
Crida perquè es rebutgi l'extradició de dos periodistes independents condemnats
presumptament per motius polítics a Turquia (setembre 2017)
Davant el 17A: no tinguem por d'obrir la aules al pensament crític (setembre 2017)
Davant la tragèdia del 17 d'agost: pau, solidaritat i convivència en la diversitat (agost 2017)
Comunicat #DefenderAQuienDefiende (agost 2017)
Per un periodisme inclusiu davant de la islamofòbia (juny 2017)
20J. Dia Mundial de les Persones Refugiades (juny 2017)
VeniuJa (abril 2017. La campanya es va tancar el 27 de setembre. Amb l'incompliment del
govern d'acollir a les persones refugiades que s'havia compromès)
21 hores al dia en una cel·la? Manifest en contra de l'aïllament penitenciari (en març 2017)
Manifest per la despenalització (febrer 2017)
Justícia per a Théo (febrer 2017)
Rebutgem la repressió, sobretot si s'interposa en tasques d'observació de Drets Humans (febrer
2017)

PREMI SOLIDARITAT
El col·lectiu de Iaioflautes va ser la proposta guanyadora del Premi Solidaritat 2016 a la reunió
del jurat celebrada al gener de 2017. Un reconeixement a tota una generació, la gent gran, que
davant els atacs a l'estat de benestar i als drets fonamentals s'ha organitzat convertint-se en un
agent clau de transformació i de lluita social.
En el marc del Premi Solidaritat 2016, l'IDHC va atorgar també la menció especial mitjans de
comunicació a Catalunya plural, un diari digital creat al maig de 2013 per la Fundació
Periodisme Plural amb l'objectiu de preservar un periodisme lliure i independent i de defensar
l'estat del benestar.
El premi va ser lliurat en un acte públic el 13 de febrer de 2017 al Parlament de Catalunya.
Durant l'acte es va lliurar una obra de l'escultor Jaime de Córdoba, especialment creada per a
aquest premi, a Iaioflautes i una placa commemorativa a Catalunya Plural.

Incidència pública

Vídeo de l’acte de lliurament
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Al desembre es va convocar el Premi Solidaritat 2017. La convocatòria per presentar
candidatures va romandre oberta fins a finals de gener de 2018. Les candidatures seran
estudiades pel tribunal en els primers mesos de 2018.

INVESTIGACIÓ I
PUBLICACIONS
Amb la investigació volem aprofundir en el coneixement de la teoria i la pràctica dels drets
humans i posar-los a disposició de les persones i organitzacions. 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 favor de la defensa dels drets humans de
l'IDHC.

Drets Humans per una justícia global



Relatoria del 35è Curs Anual de Drets Humans per a una Justícia Global



Claus pedagògiques per a la transformació social i una educació per al futur que situï la
vida de les persones en el centre



Crisi en el sistema universal de protecció dels drets humans? Reptes per als Estats i la
societat civil

Les causes et les modalités de la
discrimination à l’égard des femmes au
sein des organismes de participation
politique au Maroc
L'estudi analitza les causes i el tipus de discriminació que pateixen les dones en les
organitzacions de participació política al Marroc. A partir d'un diagnòstic de gènere dels
principals sindicats, partits polítics i organitzacions de la regió Rabat-Salé, es presenten bones
pràctiques sobre la inclusió de les dones dins d'aquests espais.
La investigació forma part del projecte "Lysistrata: Reforçant el paper de les dones en l'esfera
pública al Marroc" que realitzem juntament amb l'AMDH i NOVACT amb el suport de l'Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Descàrrega
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En el marc del curs de drets humans 2017 centrat en la justícia global es van realitzar diferents
articles per contribuir a la reflexió al voltant d'aquest concepte
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Ciberespect. Guia pràctica d’intervenció en líni a
per ciberactivistes
Aquesta guia, elaborada en el marc del projecte CibeRespect, aporta un coneixement bàsic
sobre els drets humans i la seva importància a l'hora de lluitar contra el discurs d'odi,
proporcionant eines útils tant per identificar el discurs d'odi online i offline i per intervenir
davant el mateix, a través de narratives alternatives, contranarrativas i els mecanismes de
denúncia que ens proporcionen els mitjans de comunicació o les xarxes socials més importants.
Descàrrega

Retrocessos en màteria de drets humans: llibertat
d’expressió dels càrrecs electes i separació de
poders al Regne d’Espanya
Aquest informe del Síndic de Greuges sobre retrocessos en matèria de drets humans, analitza
les afectacions en matèria de llibertats fonamentals que, pel que sembla d'aquesta institució,
s'estan produint a Espanya i que tenen una especial incidència a Catalunya. L'informe analitza
les regressions democràtiques que tenen origen tant en l'àmbit legislatiu com en el judicial.
L'IDHC ha col·laborat en l'elaboració de l'informe amb un anàlisi del marc jurídic internacional i
estatal de la llibertat d'expressió i del impacte de les últimes reformes legislatives com la Llei de
Seguretat Ciutadana i el Codi Penal.
Descàrrega

Investigacions

Información económica

Treballs d'investigació que es publicaran en 2018:
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L'aplicació de l'Enfocament de Gènere i Basat en els Drets Humans en la cooperació per
al desenvolupament.



L'abordatge dels delictes d'odi i les discriminacions a Barcelona: Estudi sobre el
concepte, l'atenció i l'experiència de les persones víctimes.



Serveis d'entitats i administracions de Barcelona per a víctimes de delictes d'odi.



És odi? Manual pràctic per reconèixer i actuar davant de discursos i delictes d'odi.



La violència sexual a Colòmbia, dones víctimes i constructores de pau.



Unitat per a la Recerca de Persones donades per desaparegudes en el context i en raó
del conflicte armat a Colòmbia. L'haver de ser a l'ésser. Idees per assegurar una de les
apostes per la veritat.



Desaparició forçada. Mecanismes i estàndards internacionals.

INFORMACIÓ
ECONÒMICA
Al llarg de 2017 l'IDHC va obtenir uns ingressos de 272.466 euros procedents de les quotes dels
socis i sòcies de l'entitat, donacions, subvencions públiques i privades i matrícules per activitats
formatives.

Ingressos
Serveis de formació
24%

Quotes 3% Donacions 1%

Durant 2017 es van suportar despeses per valor de 233.046 euros, corresponents a les partides
que es detallen a continuació, necessàries per a l'execució de les activitats de formació, recerca
i incidència i la gestió dels projectes.

Despeses
Infraesctructura
11%

Subcontractacions
32%

Tributs 3%

Recursos humans
54%
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Subvencions
72%
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