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Formació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos, tallers i altres activitats formatives     

 

Curs presencial  

36è Curs Anual de Drets Humans 2018  

Els drets humans davant els extremismes i la 

discriminació  
[9 - 26 abril | Barcelona] 

A més del necessari anàlisi a la situació actual dels 
drets humans i dels seus sistemes de protecció, la 
36ª edició del curs anual es va centrar en els drets 
humans davant els extremismes i la discriminació a 
partir de l'anàlisi de diverses ideologies, les 
condicions que fan possible que la intolerància i l'odi 
s'hagin instal·lat en les nostres societats, partint del 
fet que el racisme és un element estructural.  

El programa es va estructurar en 17 sessions a 
càrrec de diferents experts i professionals. També es 
van organitzar tallers pràctics a diferents institucions 
de defensa dels drets humans: SOS Racisme, 
Observatori per a la Prevenció del Extremisme 
Violent, Oficina per la No Discriminació de 
l'Ajuntament de Barcelona, la Comissió Catalana 
d'Ajuda al Refugiat i al Síndic de Greuges.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formació en drets humans compendia un gran feix de 
temàtiques i diversos formats. A l'IDHC posem a disposició de les 
persones i les organitzacions els nostres coneixements sobre drets 
humans i sobre els canals d'accés als mecanismes per a la seva 
protecció. Volem que aquestes eines que facin possible fer el pas 
de l'acció a la prevenció per evitar arribar sempre a la denúncia. 

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'acollida 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. 

24 ponents 

17 sessions teòriques 5 tallers pràctics 

70 estudiants 

RECONEIXEMENTS: 
Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya 
Universitat de Barcelona 
Universitat Oberta de Catalunya 
Universitat Internacional de Catalunya 
Universitat Complutense de Madrid 

MATERIAL DIVULGATIU: 

Inauguració a càrrec de Nicolás Marugán, membre del 
Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació racial de 
les Nacions Unides  

Cloenda a càrrec del relator especial de les Nacions 
Unides sobre Minories, Fernand De Varennes 

 El reemplaçament de la seguretat humana per la 
seguritització i el seu impacte en la discriminació  

Discriminació estructural i discurs d'odi  

Crim d'odi, discurs d'odi. En el Dret les paraules 
importen  

https://www.youtube.com/watch?v=fr3C34kYaFQ
https://www.youtube.com/watch?v=fr3C34kYaFQ
https://www.youtube.com/watch?v=fr3C34kYaFQ
https://youtu.be/wObY0TCbqT4
https://youtu.be/wObY0TCbqT4
https://youtu.be/xaLQNhE4jUE
https://youtu.be/xaLQNhE4jUE
https://youtu.be/WCaX7seATII
https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/otras-publicaciones/crimen-de-odio-discurso-de-odio-en-el-derecho-las-palabras-importan.php
https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/otras-publicaciones/crimen-de-odio-discurso-de-odio-en-el-derecho-las-palabras-importan.php
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Cursos semi-presencials  

La Carta de Drets Fonamentals de la UE per 

fiscals i membres de la judicatura  
[09-30 gener - Barcelona | 15-18 gener i maig 14-29 - 
Madrid]  

44 fiscals i membres de la judicatura  

Enfocats a la pràctica jurídica per dotar d'eines que 
facilitin l'ús del marc legal de drets fonamentals i 
difondre així l'abast de la Carta de Drets Fonamentals 
de la UE (CFR). En els tres cursos es van exposar les 
potencialitats de la CFR i del seu ús davant els 
tribunals, en connexió a altres instruments jurídics de 
drets humans.  

 

 

Taller 

Drets humans enfront de les discriminacions. 

Marc normatiu i mecanismes de protecció local  
[29 gener - Sabadell] 

10 tècnics / es municipals 

Activitats teòriques i pràctiques per assegurar una 
estructura i una atenció no discriminatòria en els 
serveis municipals, així com els coneixements 
necessaris per informar la ciutadania de les opcions 
de denúncia davant de casos de vulneracions de 
drets  

 

 

Sessió  

Protecció Internacional dels Drets Humans  
[8 de maig | Barcelona] 

Per cinquè 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. 

 

 

Curs virtual 

El Tribunal Europeu de Drets Humans: 

funcionament, procediment d'accés i 

jurisprudència (2a edició) 
 [14 de maig - 22 juny] 

 23 persones defensores dels drets humans, 
participants de moviments socials i agents jurídics 

Durant el curs es van analitzar els drets reconeguts 
en l'àmbit europeu, a través del Conveni Europeu de 

Drets Humans, la jurisprudència del TEDH, i es van 
estudiar les eines per presentar demandes davant el 
TEDH des d'una perspectiva teòrica i pràctica amb la 
formulació d'una demanda. 

 

Sessió 

Els drets humans i la No Discriminació des del 

nostre lloc de treball  
[28 maig] 

Formació presencial per al personal de l'Ajuntament 
de Barcelona sobre drets humans i no-discriminació 
per millorar l'efectivitat d'aquests des dels seus llocs 
de treball. 

Es van abordar els fonaments i l'evolució dels drets 
humans pel que fa als drets a la ciutat com a drets 
humans de proximitat posant en valor el paper del 
municipi com a defensor de drets humans; els 
mecanismes de protecció i garantia dels seus drets a 
nivell local. 

 

 

Curs virtual 

Comunicació amb enfocament de gènere i Drets 

Humans, eines per a un periodisme humà (3a 

edició) 
[17 setembre- 31 octubre] 

 25 professionals de la comunicació 

Curs orientat a facilitar 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. 

 

 

Màster Universitari 

Drets Humans, Democràcia i Globalització 

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. 

 

 

C u r s  p r e s e n c i a l  

Introducció als drets humans 
[8 - 29 octubre] 

 11 treballadors / es de la Diputació de Barcelona 
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Programa formatiu adreçat a personal de diferents 
àmbits municipals de la província de Barcelona i de 
la Diputació de Barcelona. 11 participants es van 
formar en introducció als drets humans que va 
permetre assentar les bases per a una major 
implicació i apropiació dels drets humans com una 
eina de treball. 

 

 

Sesió formativa  

La Carta Europea de Salvaguarda davant les 

discriminacions  
[5 novembre] 

18 tècnics / es de municipis de Barcelona 

Sessió presencial en el marc del curs Com afrontar i 
prevenir les discriminacions. Eines per als actors 
locals en què van participar 18 tècnics i tècniques 
dels municipis de la província de Barcelona amb 
l'objectiu de conèixer les potencialitats dels recursos 
que poden facilitar la Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat per afrontar i prevenir 
les discriminacions. 

 

 

Curs semipresencial:  

¿Discurs d'odi vs llibertat d'expressió? Una 

anàlisi des dels drets humans 
[12 novembre - 1 desembre] 

24 participants d'entitats (ONG, associacions, 
fundacions, etc.), professionals de l'advocacia en exercici i 
personal de serveis de l'administració que treballen en 
l'atenció a col·lectius i víctimes de discriminació. 

Curs per aclarir el concepte de discurs d'odi i la 
problemàtica que planteja la seva penalització, repàs 
sobre els organismes, normatives i estàndards 
internacionals i regionals sobre el dret a la no 
discriminació i sobre la llibertat d'expressió. 

Taller  

Mecanismes jurídics de protecció per a 

defensores de drets humans  
[14 novembre] 

Formació sobre els mecanismes i eines de protecció 
de drets humans del sistema universal i interamericà 
dirigit a entitats, defensors i defensores de drets 
humans. 

 

 

Taller 

Introducció al enfocament de gènere i Basat en 

els Drets Humans 
[26 novembre] 

Taller encarregat per la Regidoria de Drets Civils i 
Gènere de l'Ajuntament de Sabadell en el qual han 
participat més de 10 tècniques i tècnics municipals. 

Durant el taller celebrat el matí del 26 de novembre, 
es van realitzar diferents activitats per tal d'introduir 
l'enfocament de gènere i basat en drets humans de 
manera que permetés a les persones participants 
assumir la necessitat de treballar els drets humans 
des de les polítiques públiques municipals en general 
i des del seu lloc de treball en particular.  

 

 

Sessió  

Òrgans de vigilància i procediments especials 
[29 novembre] 

Formació presencial en el marc del curs "La 
protecció dels Drets Humans en el sistema de les 
Nacions Unides" dirigit a estudiants i ciutadania en 
general. 
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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 2018 aquests ajuts van ser: 

 

Borsa de viatge i estada de formació  

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: 

 Silvia Gladys Méndez Ugarte (Bolivia), psicòloga 
social i activista dels drets humans de les dones i 
grups indígenes per l'empoderament ciutadà; 

 Carmen Johana Escobar Ruiz (Honduras), 
treballadora social, defensora de drets humans 
sobre l'accés a la informació pública, llibertat 
d'expressió i béns comuns a la zona sud 
d'Hondures; i 

 Rubén Alan Ávila Reyna (México), activista 
LGTBI, especialment compromès en la defensa dels 
drets sexuals i reproductius. 

 

 

Pràctiques al Síndic de Greuges de Catalunya 

Dos estudiants del curs van optar a una pràctica al 
Síndic de Greuges de Catalunya. 

 Robert Guixaró Trancho, amb el treball 

Anàlisi comparada de les respostes 
democràtiques al discurs d’odi, fue el beneficiario.  

Les seves pràctiques es van desenvolupar entre 
setembre 2018 i març 2019 en l'elaboració del Pla 
de Drets Humans de Catalunya. 

Viatges d'Estudi al Consell d'Europa i al Tribunal 

Europeu de Drets Humans 

Tres estudiants van presentar els seus treballs per 
optar al viatge d'estudi al Consell d'Europa i al 
Tribunal Europeu de Drets Humans. 

Les tres beneficiàries van viatjar a Estrasburg del 8 al 
12 d'octubre 2018. 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. 

Les persones beneficiàries d'aquesta visita 
acadèmica van ser: 

 Maria Florencia Bottazzi, amb el treball 

Els desafiaments de la Democràcia pluralista 
davant el ressorgiment del racisme;  

 Agustina Badaloni, amb el treball 

La protección jurídica frente a la discriminación: 
el abordaje desde el sistema universal, 
interamericano y europeo de derechos humanos. La 
situación de España y Argentina frente a la 
discriminación i  

 Rosa María Reina Caparrós, amb el treball 

Las deficiencias del sistema internacional y 
europeo de derechos humanos y algunas violaciones 
en el ámbito migratorio. 
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Pràctiques a la seu de l'IDHC 

L'IDHC acull estudiants en pràctiques que estan 
realitzant els seus estudis de grau o postgrau en 
universitats catalanes, espanyoles o europees, amb 
les quals hi ha convenis de col·laboració: 

Univeristat de Girona 
_Fundació Universitat de Girona: innovació i formació 

Universitat Pompeu Fabra 
_Grau en Ciències Polítiques 
_Fundació UPF 

Universidad Autónoma de Madrid 
_Máster en Gobernanza y Derechos Humanos 
_Máster en Inmigración, Refugio y Relaciones 
Intercomunitarias 

Universitat Autònoma de Barcelona 
_Escola Cultural de Pau 
_Máster en integració europea 
_Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 
_Máster 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 
_Máster en Antropologia: Investigació avançada i 
integració social 

Universidad de Santiago de Compostela 
Máster en Estudios Internacionales 

Univesitat de Barcelona 
Programa "Dret al Dret" del Grau de Dret 
Máster en Estudis Internacionals 

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

Institut de Barcelona d'Estudis Internacionals 
Máster en Relacions Internacionals 

Fundación Séneca 
Máster en Relaciones Internacionales 

Universitat Oberta de Catalunya 
Máster en Drets Humans, Democràcia i Globalització 
Máster de Advocacia 
 

En 2018 van realitzar les pràctiques en l'IDHC: 

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

 Oriol Daviu Castilla, com a estudiant del Màster 
en Antropologia: Recerca avançada i integració 
social de la Universitat Autònoma de Barcelona (juliol 
2017 - juliol 2018).  

 Elena Carmen Manjon Puerta, com a estudiant del 
Màster en Globalització, Desenvolupament i 
Cooperació de la Universitat de Barcelona (juliol 
2018 - gener 2019). 

 Blai Gonzalez Güell, com a estudiant del grau de 
Ciències Polítiques i de l'Administració de la 
Universitat Pompeu Fabra (abril-juny 2018). 

 Lara Rodriguez Crespo, com a estudiant del 
Màster en Drets Humans, Democràcia i Globalització 
de la Universitat Oberta de Catalunya (gener - juny 
2018). 
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Incidència 

pública 

 

 

 

REGRESSIÓ DE DRETS I LLIBERTATS 

Side-event en el Consell de Drets Humans de 

Nacions Unides 

El dilluns 19 de març vam celebrar a la seu de les 
Nacions Unides a Ginebra un debat entre experts 
sobre els atacs a les llibertats i drets fonamentals 
que s'estan produint a Espanya, en què van 
participar: 

Michael Hamilton, especialista en la protecció legal i 
regulació del dret de reunió, és professor de Dret a la 
Protesta a la Universitat d'East Anglia al Regne Unit. 

-José Antonio Martín Pallín, fiscal i magistrat emèrit 
del Tribunal Suprem espanyol. És Premi Nacional de 
Drets Humans (2006) i ha estat president de 
l'Associació pro Drets Humans d'Espanya, de la Unió 
Progressista de Fiscals i portaveu de Jutges per la 
Democràcia. 

-Anaïs Franquesa, advocada penalista especialitzada 
en drets humans i moviments socials. És directora de 
litigi de Iridia, Centre per a la Defensa dels Drets 
Humans, que està portant cinc casos per les 
actuacions policials de l'1 d'octubre. 

-Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya des del 
2010, va ser professor en Ciències Polítiques a 
diverses universitats catalanes i americanes. 

-Margalida Capellà, professora de Dret Internacional 
Públic i Relacions Internacionals de la Universitat 
dels Illes Balears. 

-Laura Masvidal, membre de l'Associació Catalana 
pels Drets Civils, associació impulsada pels familiars 
dels presos per polítics a Catalunya.  

Els experts van analitzar els retrocessos en matèria 
de drets humans i com aquesta situació es fa palesa 
en el cas de Catalunya arran de procés 
independentista. 

Van abordar específicament les implicacions de la 
Llei de Seguretat Ciutadana i la reforma de 2015 del 
Codi Penal; les vulneracions de la llibertat 
d'expressió, la llibertat de reunió i del dret a la 
participació política. També es tractaran les 
actuacions policials de l'1 d'octubre i les actuacions 
judicials, específicament l'empresonament de 
polítics i membres de la societat civil catalana. 

L'acte, paral·lel a la sessió del Consell de Drets 
Humans que se celebrava aquests dies a Ginebra, es 
va organitzar en col·laboració amb Irídia- Centre per 
a la Defensa dels Drets Humans, l'Institut 
Internacional per l'Acció No Violenta - Novact, 
l'Observatori DESC i la campanya SomDefensores. 

 

Demà pots ser TU 

A l'abril es va llançar la campanya "Demà pots ser tu" 
per denunciar l'auge repressiu l'estat Espanyol contra 
drets i llibertats fonamentals com la llibertat 
d'expressió i la llibertat de reunió. Una iniciativa que 
impulsem conjuntament amb les associacions 
Òmnium Cultural, Novact-Institut Internacional per a 
l'Acció No Violenta, Fundipau i Iridia-Centre per la 
Defensa dels Dret Humans. 

La campanya denuncia com s'està utilitzant la 
legislació per perseguir la discrepància i criminalitzar 
la protesta. Per a això fa visible nou casos 

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, amb l'objectiu 
d'incidir en la formulació i el contingut de les agendes de drets 
humans dels agents polítics i mitjans de comunicació i fomentar 
l'establiment d'una cultura de drets en la societat civil. 
 
Amb aquest objectiu, el 2018 es van desenvolupar els projectes i 
activitats que a continuació es detallen. 
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emblemàtics d'activistes socials, periodistes, artistes 
i responsables polítics encausats per exercir el seu 
dret a la llibertat d'expressió i de reunió. És el cas de 
les periodistes Cristina Fallarás i Mercè Alcocer, 
multades sobre la base de la Llei de Seguretat 
Ciutadana; els condemnats per opinions i 
expressions en twitter Pau Hasel, Valtonyc, César 
Strawberry i Cassandra Veray també les causes 
contra Jordi Pesarrodona, Jordi Cuixart i Helena 
Maleno. 

A través d'aquests casos la campanya vol apel·lar a 
la ciutadania sobre el greu retrocés en la garantia i 
exercici dels drets i llibertats fonamentals que s'està 
produint a l'estat espanyol i que posa en risc els 
valors democràtics, l'estat de dret i la separació de 
poders. 

 

PLA DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA

L'Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC), 
fruit de la col·laboració entre l'IDHC i el Síndic de 
Greuges de Catalunya, va seguir amb els treballs per 
a l'elaboració i implementació d'un pla de drets 
humans per a Catalunya. 

Durant 2018, es van establir els drets que hauria de 
recollir el document. La proposta de contempla 26 
drets, agrupats en cinc categories corresponents als 
cinc eixos de referència de la democràcia: 

Democràcia igualitària: Dret a la seguretat vital | Dret 
a la integritat personal | Dret a la feina | Dret a la 
salut | Dret a l'educació | Dret a l'habitatge | Dret a 
una ciutat harmoniosa i sostenible | Dret al medi 
ambient | Dret a un consum responsable i respectuós 
amb els drets humans. 

Democràcia plural: Drets lingüístics | Dret a la cultura 
| Dret a la llibertat de consciència i religió | Dret a la 
llibertat d'expressió, informació i comunicació | Dret 
a l'autodeterminació informativa. 

Democràcia participativa: Dret a la participació en 
els assumptes públics | Dret a una bona 

administració, a la lluita contra la corrupció i la 
transparència. 

Democràcia paritària i interseccional: Drets de les 
dones | Drets de la gent gran | Drets de la infància | 
Drets dels col·lectius LGTBIQ | Drets de les persones 
amb discapacitat | Drets de les persones emigrants. 

Democràcia garantista: Dret a l'accés a la justícia | 
Dret a la veritat, a la justícia, a la reparació i a les 
garanties de no repetició | Dret a una fiscalitat justa | 
Dret a l'autogovern. 

La EDHC va encarregar a diferents persones expertes 
la realització d'un diagnòstic de l'estat de cada un 
dels drets, en el qual s'inclouen propostes de 
mesures concretes que han de dur a terme les 
diferents administracions per millorar-ne el 
compliment i efectivitat. 

L'esborrany del Pla es pot consultar a la pàgina web 
de l'EDHC i al llarg de 2019 es realitzarà el procés 
consultiu i de debat amb la ciutadania. 
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MECANISMES INTERNACIONALS DE PROTECCIÓ 

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. 

El 21 i 22 de març, Espanya va ser sotmesa a 
l'examen del Comitè DESC de Nacions Unides, que va 
alertar en les seves observacions finals del "impacte 
que ha tingut la crisi financera a l'economia i el gaudi 
efectiu dels drets econòmics, socials i culturals" . 

La Plataforma DESC, integrada per diverses entitats 
de drets humans com l'IDHC, stuvo present en aquest 
examen. Una comissió va viatjar a Ginebra i es va 
reunir amb els integrants del Comitè per donar-los a 
conèixer els resultats del seu informe ombra en el 
qual es recull un exhaustiu examen dels articles 
continguts en el Pacte, i mostra clarament com les 
mesures d'austeritat -de caràcter fortament 
restrictiu- que s'han adoptat en el context de la crisi 
econòmica i financera no han garantit els drets 
humans de gran part de la ciutadania. 

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 Fundamental 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 2018, a partir del diagnòstic sobre les necessitats 
formatives d'aquests agents, es va impartir un cicle 
formatiu sobre l'aplicació i l'ús de la CFR. 

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) 

 

DEFENSORS I DEFENSORES

PREMI SOLIDARITAT  

L'associació Punt de Referència ha estat la proposta 
escollida com a guanyadora del Premi Solidaritat 
2017. De les 15 candidatures que es van presentar a 
la 31º edició del premi, el jurat va decidir distingir a 
una associació que treballa per l'emancipació i els 
drets de la joventut ex tutelada . Persones molt joves 
en greu risc d'exclusió social quan deixen d'estar 
sota la protecció i tutela de l'administració i han 
d'iniciar la vida adulta en una clara situació de 
precarietat, amb escassos recursos materials i de 
vegades sense referents institucionals, socials i 
familiars. 

En el marc del Premi Solidaritat 2017, l'IDHC va 
atorgar també la menció especial mitjans de 
comunicació a la periodista Ana I. Bernal Triviño, una 
de les veus més destacades en el panorama actual 
de la lluita feminista, als mitjans de comunicación, i 
de la denúncia de les greus desigualtats de gènere. 

El premi va ser lliurat en un acte públic l'11 de juny 
de 2018 en el Parlament de Catalunya. Durant l'acte 
es va lliurar una obra de l'escultor Jaime de Córdoba, 
especialment creada per a aquest premi, a 
l'associació Punt de Referència i una placa 
commemorativa a Anna. I. Bernal Triviño. 

https://www.idhc.org/es/incidencia/especiales/sistema-universal-de-proteccion-de-derechos-humanos
https://www.idhc.org/es/incidencia/especiales/sistema-universal-de-proteccion-de-derechos-humanos
https://www.idhc.org/es/incidencia/especiales/sistema-europeo-de-proteccion-de-derechos-humanos


 

In
ci

dè
nc

ia
 p

úb
lic

a 

12 

 

 Vídeo del acto de entrega 

Al setembre es va convocar el Premi Solidaritat 
2018. La convocatòria per presentar candidatures va 
romandre oberta fins al desembre. Les candidatures 
seran estudiades pel tribunal en els primers mesos 
de 2019. 

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS 

El projecte de Ciutats Defensores dóna a conèixer el 
treball que realitzen defensors i defensores dels drets 
humans de diverses parts del món. L'objectiu és el de 
conscienciar la ciutadania de les ciutats participants 
sobre la necessitat d'integrar la defensa dels drets 
humans en la nostra tasca quotidiana. 

El projecte es materialitza en l'organització de 
l'estada a Catalunya d'un grup defensors i defensores 
durant la s'organitzen un seguit d'activitats 
(xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a 
centres educatius, escoles, entrevistes amb mitjans 
de comunicació, ... ) per per donar a conèixer la tasca 
dels defensors / es i la importància de recolzar-los. 

En 2018 es van realitzar dues edicions: 

 L'edició de primavera, del 8 al 14 d'abril als 
municipis de Caldes de Montbui, Cornellà de 

Llobregat, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Rubí, 
Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del 
Penedès i Vilanova i la Geltrú. En què van 
participar: Chema Caballero, Dimir Viana, 
Edilberto Daza, Patricio Vindel, Silvia Berrocal i 
Yolanda Oquelí. 

 L'edició de tardor, de l'1 al 11 d'octubre, en els 
municipis de Barberà del Vallès, Castelldefels, 
Prat del Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
Girona, Granollers, Molins de Rei, St Boi de 
Llobregat, St Cugat del Vallès , St Joan Despí, St 
Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, 
Terrassa i Viladecans. Amb la participació 
d'Ahmed Ali, Janahuy Paredes, Manal Tamimi, 
Margarita Pineda, Marisa Franco, Ramón Esono, 
Spitou Mendy i Tun Khin. 

En el marc de l'edició de tardor, el 6 d'octubre, en 
col·laboració amb l'ICIP i Casa Amèrica Catalunya, es 
va organitzar la jornada Per què és un risc defensar 
els drets humans a Amèrica Llatina? Diàlegs amb 
activistes 

El projecte és fruit de la col·laboració entre els 15 
municipis, la Comissió Catalana 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. 

  

https://youtu.be/yCRXzZmZLuY
https://youtu.be/yCRXzZmZLuY
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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 el 2017 per 
combatre el discurs de l'odi a Galícia, finançat per la 
Fundació La Caixa. 

En 2018 es va iniciar la segona fase del projecte i els 
treballs preparatoris de les activitats que culminaran 
el 2019: 

 L'elaboració de fitxes didàctiques adaptades a 
diferents perfils (estudiants d'Institut i 
universitaris, activistes, etc.) sobre l'abordatge 
del discurs d'odi, i centrades en les temàtiques 
següents: discurs d'odi i llibertat d'expressió; fake 
news (com es construeixen i com identificar-) i 
sobre el disseny de narratives alternatives a l'odi. 

 Una jornada de formació a la Corunya sobre 
aquestes tres temàtiques 

 Actualització del manual Ciberespect. Guia 
pràctica d'intervenció en línia per a 
ciberactivistes, incorporant més informació sobre 
llibertat d'expressió, i fake news. 

 

GARANTIES DE DRETS HUMANS A LA LLUITA CONTRA 

L'ODI 

Davant les manifestes deficiències de l'actual marc 
legal relatiu als delictes d'odi i de la seva aplicació 
per part de tribunals, al llarg de 2018 es va 
desenvolupar el projecte "Reconstruint garanties dels 
drets humans en la lluita contra l'odi", en 
col·laboració amb SOS Racisme Catalunya. Un 
projecte té com a finalitat contribuir a la conciliació 
de drets en la lluita contra l'odi, evitant l'extrema 
judicialització dels casos de discriminació i 
assegurant la protecció efectiva dels drets de les 
víctimes i de la llibertat d'expressió. 

El projecte va consistir en dues activitats principals.  

 L'estudi "Discurs d'incitació a l'odi. Anàlisi des 
dels drets humans i pautes interpretatives" que, 
per tal de contribuir al debat públic sobre el 

discurs d'odi, aporta una sistematització de les 
normatives i recomanacions internacionals i 
europees relatives a la legislació i interpretació 
de conceptes clau en el "discurs d'incitació a 
l'odi" i sobre el dret a la llibertat d'expressió, un 
repàs de les principals sentències del Tribunal 
Europeu de Drets Humans, així com una anàlisi 
del marc normatiu estatal, la seva evolució i 
aplicació pels tribunals estatals, incloent una 
reflexió sobre la confusió entre el discurs d'odi i 
la crítica política. Finalment, ia partir de l'anàlisi 
de normatives, recomanacions i jurisprudència, 
es proposen pautes interpretatives per a la 
interpretació de l'article 510 del Codi Penal. 

 -presencial dirigit a 
personal d'entitats i administracions que 
treballen en l'àmbit de la protecció i defensa dels 
col·lectius històricament discriminats En el curs 
es va abordar la problemàtica que planteja el 
marc legal actual per garantir la protecció de 
col·lectius històricament discriminats en equilibri 
amb les garanties d'altres drets fonamentals com 
la llibertat d'expressió, a la llum de les normatives 
i estàndards internacionals  

 

Observatori per a la prevenció de l'extremisme 

violent - OPEV 

Com a part del grup motor de OPEV a Catalunya, 
durant el 2018, l'IDHC va realitzar, juntament amb el 
Centre euro-àrab, un estudi sobre les principals 
problemàtiques que afecten la cohesió social al 
districte de Ciutat Vella de Barcelona i de les accions 
actualment en curs o que caldria posar en marxa per 
abordar aquestes problemàtiques. L'informe es va 
realitzar a partir d'entrevistes a representants 
d'entitats, de serveis de l'administració municipal i 
líders comunitaris, complementat amb una revisió de 
literatura. L'informe servirà per desenvolupar un pla 
d'acció adaptat al context específic de Ciutat Vella. 

Es tracta d'un dels quatre informes elaborats pel 
OPEV, que s'han realitzat també a Nou Barris, 
Tortosa i Ripoll, per part de les altres sòcies del grup 
motor. Els informes es publicaran al 2019. 

  



 

In
ci

dè
nc

ia
 p

úb
lic

a 

14 

 

CONSTRUCCIÓ DE PAU A COLÒMBIA 

 

DESAPARICIONS FORÇADES 

Des 2017, l'IDHC col·labora amb el Col·lectiu 
Sociojurídic Orlando Fals Borda en dos projectes de 
cooperació amb l'objectiu de donar poder a les 
víctimes de desaparicions forçades en l'exigència 
dels seus drets internacionalment reconeguts, a 
partir de l'acompanyament i l'estudi de la legislació 
vigent. 

 Durant 2018 es van desenvolupar les següents 
activitats: 

 Reunió amb el Grup de Treball sobre 
Desaparicions Forçades de Nacions Unides per a 
informar sobre les dificultats que enfronten les 
víctimes en l'exigència dels seus drets 

 Elaboració i publicació d'una guia sobre 
mecanismes i estàndards internacionals sobre 
desaparicions forçades 

 Elaboració i publicació de dos estudis sobre la 
creació i funcionament de la Unitat de Recerca de 
Persones Desaparegudes. 

 Seminari internacional "El sistema integral de 
veritat, justícia, reparació i no repetició colombià 
enfront de les desaparicions forçades: què 
serveix d'exemple per a Espanya?  

Vídeo de conclusiones finales 

 Projecció del documental Rèquiem NN i debat 
posterior amb activistes colombians pels drets 
humans i contra la desaparició forçada. 

 

VIOLÈNCIA SEXUAL 

Al gener es va presentar l'informe La violència sexual 
a Colòmbia, dones víctimes i constructores de pau, 
un eina per promoure la garantia i satisfacció dels 
drets de les víctimes de violència sexual, i la seva 
participació en el procés de pau de Colòmbia. 

El treball, desenvolupat al llarg de 2017 a partir 
d'entrevistes personals, aborda de quina forma ha 
estat tractat el delicte de violència sexual en el 
procés de pau i quines han estat les prioritats per a 
les víctimes, comparant els Acords de Pau amb els 
estàndards internacionals existents sobre aquest 
tema. 

A la presentació van participar, a més de l'autor de 
l'informe, altres persones expertes en el paper de les 
dones al procés de pau i la justícia transicional a 
Colòmbia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/Ylau4tdj8hM
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DRETS HUMANS A LA CIUTAT 

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). 

El 10 i 11 de desembre, coincidint amb el 60 
aniversari de la Declaració Universal de Drets 
Humans, l'Ajuntament va organitzar la conferència 
internacional Cities for Rights. 

L'IDHC es va encarregar de la cinquena sessió sobre 
els reptes que afronten les ciutats de drets humans, 
20 anys després del Compromís de Barcelona. 

En el marc de la conferència es va mostrar una 
exposició de bones pràctiques en polítiques 
públiques d'aplicació dels drets recollits en la 
CESDHC i altres drets encara no incorporats, 
seleccionades de l'informe previ realitzat per l'IDHC. 

 

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 2018 
s'ha concretat en: 

 Assessorament i suport en l'atenció a casos de 
l'Oficina de Drets Civils i Gènere de l'Ajuntament. 

 Elaboració i desenvolupament d'un taller formatiu 
per al personal municipal sobre introducció a 
l'enfocament de gènere i basat en drets humans 
per tal d'assumir la necessitat de treballar els 
drets humans des de les polítiques públiques 
municipals. 

 Col·laboració en l'organització del Programa 
municipal anual de Drets Humans 2018.  

 

DRETS HUMANS A LA CIUTAT 

Comissió de Seguiment de la Carta Europea de 

Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de 

Terrassa 

Des de 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. 
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PARTICIPACIÓ EN XARXES 

L'IDHC forma part de: 

 Asociación Europea para los Derechos 
Humanos - AEDH 

 CasaNostraCasaVostra 

 Coordinadora de Entitats Amb Palestina al 
Cor 

 Defender a quien Defiende 

 Euro-Mediterranean Network for Human 
Rights– EMNHR || En 2018 member del 
Comitè executiu 

 Fundamental Rights Platform de la 
Fundamental Rights Agency 

 HURIAGE- Red Tiempo de los Derechos 

 Lafede.cat - Organitzacions per a la justícia 
global  

 Observatori DESC 

 Observatorio del Derecho a la Alimentación 
de España (Red ODA-E) 

 OPEV- Observatorio para Prevenir el 
Extremismo Violento 

 Plataforma contra la impunitat del 
franquisme 

 Plataforma DESC 

 VotXTothom 

 Pobresa Zero 

 SomDefensores 

 Stop Mare Mortum 

 Stop Tasser 

 Tancarem el CIE 
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Recerca i  

publicacions 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia dels diferents òrgans, mecanismes i estàndards que existeixen en l'àmbit 
internacional per posar fi a les desaparicions forçades, però no només mostrant 
la part desitjable d'aquests, sinó també informació respecte a, per exemple, el 
temps que podria trigar el tràmit de un cas de dur-se a aquestes instàncies, els 
requisits que s'exigeixen per donar inici a un cas i els resultats que s'han assolit, 
per tal que es tinguin tots els angles possibles del que es necessita per portar un 
cas davant aquestes instàncies, el que es pot esperar i els possibles resultats a 
obtenir. 

 

El treball es centra en abordar de quina forma ha estat tractat aquest delicte en 
el procés de pau i quines han estat les prioritats per a les víctimes, comparant 
els Acords de Pau amb els estàndards internacionals existents al respecte. 

L'estudi se centra en la participació de les víctimes en les negociacions de pau a 
Colòmbia, i específicament a la Vall del Cauca. S'analitzen les estratègies 
seguides per a la incidència en la taula de converses i els obstacles que hi ha 
hagut per a la participació efectiva. 

 

Per la importància que té per a milers de persones la UBPD, des de l'Institut de 
Drets Humans de Catalunya s'ha desenvolupat aquest estudi en el qual 
s'analitza a partir del Decret que crea i organitza a aquesta unitat, què és el que 
podem i no podem esperar de la UBPD.  

 

 

 

 Descarregar en PDF 

 Descarregar en PDF 

Descarregar en PDF 

https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/otras-publicaciones/unidad-para-la-busqueda-de-personas-dadas-por-desaparecidas-en-el-contexto-y-en-razon-del-conflicto-armado-en-colombia-del-deber-ser-al-ser-ideas-para-asegurar-una-de-las-apuestas-por-la-verdad.php
https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/otras-publicaciones/desaparicion-forzada-mecanismos-y-estandares-internacionales.php
https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/otras-publicaciones/la-violencia-sexual-en-colombia-mujeres-victimas-y-constructoras-de-paz.php
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Aquest segon estudi sobre la UBPD està dividit en tres parts principals. Les dues 
primeres amb elements d'anàlisi comuns; la primera sorgeix d'una anàlisi del 
Decret de creació de la UBPD (que ja va ser publicat inicialment al maig de 
2018) i la segona, del contingut de la sentència que va dictar sobre l'esmentat 
Decret la Cort Constitucional colombiana. 

Finalment, la tercera part recull una sèrie d'idees a manera de recomanacions 
que deriven tant de les dues primeres parts d'anàlisi, com de necessitats i 
interessos directes que van expressar víctimes de desaparició forçada. Aquests 
van ser recollits en la trobada de "Diàleg de sabers" celebrat a Bogotà del 3 al 5 
de juliol de 2018. 

 

Per incorporar el enfocament de gènere i Basat en els Drets Humans són 
diverses les dificultats a què s'enfronten les entitats i les administracions dels 
diferents nivells. Una d'elles, fonamental, és que si bé trobem cada vegada més 
documents que ho teoritzen, hi ha dificultats per concretar una metodologia 
d'aplicació pràctica de l'Enfocament, perquè segueix estant en procés de 
construcció. 

La guia és fruit un procés d'investigació i de formació participativa realitzada el 
2017 amb l'objectiu de generar una proposta pràctica assentada en dos 
aspectes: d'una banda, la revisió d'experiències i metodologies desenvolupades 
a nivell internacional i, d'altra banda, el coneixement i experiències de les 
entitats i municipis de Barcelona participants en el programa formatiu. 

 

Estudi sobre els serveis d'entitats i administracions existents a la ciutat de 
Barcelona per a víctimes de delictes d'odi i altres comportaments 
discriminatoris. 

El treball pretén orientar futures accions per millorar la resposta col·lectiva en 
l'àmbit dels delictes d'odi i altres formes de discriminació. Assenyala les 
problemàtiques que exigeixen un procés de reflexió conjunta per part d'entitats, 
administracions i operadors jurídics experts en la matèria. 
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Per tal de contribuir al debat públic sobre el "discurs d'incitació a l'odi", l'IDHC i 
SOS Racisme - Catalunya promovem aquest estudi divulgatiu sobre les 
normatives internacionals i europees en matèria de discurs d'incitació a l'odi i 
els estàndards que es desprenen de aquestes normatives i de la jurisprudència 
del Tribunal Europeu de Drets Humans. 

 

Aquest manual ha estat elaborat en el marc del projecte Això és odi, realitzat 
conjuntament per SOS Racisme Catalunya i l'Institut de Drets Humans de 
Catalunya, amb el finançament de l'Ajuntament de Barcelona. El projecte ha 
tingut com a objectius incrementar el coneixement de la societat civil sobre els 
delictes i discursos d'odi, impulsar l'activisme contra l'odi i la discriminació 
(especialment en línia) i afavorir l'intercanvi d'idees, experiències i bones 
pràctiques enfocades a la construcció de narratives alternatives. 

 

Aquesta guia facilita a les persones agredides que sàpiguen on dirigir-se davant 
un possible delicte per motius d'odi. 

En el document trobareu un catàleg dels serveis per a víctimes de delictes d'odi i 
discriminació que ofereixen les entitats de la societat civil i de les 
administracions presents a la ciutat de Barcelona. 

Es recullen diversos tipus de serveis per donar cobertura als drets d'aquestes 
persones i les seves necessitats bàsiques. Igualment, s'indiquen les 
especificitats dels serveis en termes tant dels col • lectius específics a què van 
dirigits, com la tipologia de casos dels que s'ocupen. 
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