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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'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.
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Formació

La formació en drets humans compendia un gran feix de
temàtiques i una diversitat de formats. En 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. Eines que facin possible fer el
pas de l'acció a la prevenció per evitar arribar sempre a la denúncia.
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Cursos, tallers i altres activitats formatives
Curs presencial

37è Curso Anual de Drets Humans 2019
Reivindicant els espais de la societat civil
en contextos de regressió. Anàlisi i
propostes des dels drets humans
[18 març - 4 abril | Barcelona]

El curs s'organitza anualment amb l'objectiu de
donar una primera aproximació als drets
humans i abordar els reptes que afronta la seva
defensa i progrés.
A més del repàs a la situació global dels drets
humans i dels seus sistemes de protecció, la 37a
edició de el curs anual es va centrar en analitzar
i donar resposta a l'actual context de regressió i
limitació de drets i llibertats. Des d'una
perspectiva propositiva i constructiva es va
plantejar com recuperar els espais de la societat
civil com a agent fonamental de la reivindicació i
la transformació social, mitjançant l’ús de les
pròpies eines dels drets humans.

g 45 estudiants

b 29 ponents

S 12 sessions

( 4 tallers pràctics

teòriques

P sessió inaugural

) reconeixements

D programa

FORMACIÓ

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
Universitat de Barcelona
Universitat Internacional de Catalunya
Universidad Complutense de Madrid
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Borsa de viatge i estada de formació
Per tal de facilitar la participació d'activistes i
persones defensores dels drets humans de tot el
món, s'ofereix aquest ajut per cobrir les despeses de
el viatge i l'estada durant les tres setmanes de el curs
a Barcelona.
Les persones beneficiàries van ser:
 Marisa Esther Batres Morales, guatemalenca,
advocada, defensora dels drets sexuals i
reproductius, dones i comunitat LGTBI en el Grup
Guatemalenc de Dones i Associació Guatemalteca de
Humanistes Seculars.
 Soumia Bouagaga, marroquí, traductora,
llicenciada en estudis hispànics i defensora de la
democràcia, el respecte i la promoció dels drets
humans a Chabab Time i el Centre d'Estudis i
Investigacions sobre la Migració i els Drets Humans,
Oujda.
 Giovanny Manuel Romero Infante, peruà,
periodista i defensor dels drets humans LGTBI,
gènere i desenvolupament a la xarxa Coordinadora
Nacional de Drets Humans i amb vinculació a altres
moviments socials.

Curs presencial

Aproximació als drets humans
[22 gener - 12 febrer | | Barcelona]

g 15 tècnics/es de la Diputació de Barcelona

Aproximació a conceptes i fonaments de drets
humans per començar a integrar-los en les
tasques diàries de el personal tècnic. A petició de
la Diputació de Barcelona.

Curs virtual

Defensar els drets humans a Amèrica
Llatina: accés a mecanismes de protecció
internacional davant la criminalització

Curs virtual

Els conflictes armats des de l'enfocament
de gènere: impactes diferenciats,
construcció de la pau i accés a mecanismes
internacionals de protecció (4a edició)
[20 maig- juny 21]

g 30 membres d'organitzacions i moviments socials

En col·laboració amb l'Escola de Cultura de Pau
el curs s'organitza per quart any consecutiu amb
l'objectiu d'introduir la perspectiva de gènere a
l'estudi dels conflictes armats i aprofundir en la
construcció de la pau des dels enfocaments
feministes.

[25 febrer - 26 abril]

Capacitació en coneixements i eines de dret
internacional dels drets humans per a la
denúncia de violacions i exigència de drets
mitjançant l'accés a sistema universal i al
sistema interamericà de protecció. Organitzat
juntament amb l'associació Entrepobles, en el marc de el
projecte Teixint xarxes de complicitat amb Amèrica Llatina,
finançat per l'Agència Catalana de Cooperació a al
Desenvolupament (ACCD).

Sessió presencial

Sessió presencial

Els drets humans en l'àmbit local: el dret a
la ciutat i la Carta Europea de Salvaguarda
de Drets Humans a la Ciutat
[21 maig | Barcelona]

g 11 tècnics/es de l'Ajuntament de Barcelona

Sessió dedicada a analitzar les potencialitats i
eines de la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat per afrontar i prevenir
les discriminacions per part del personal
municipal. A petició de la Direcció de Ciutadania de
l'Ajuntament de Barcelona

Protecció Internacional dels Drets Humans
[25 abril | Barcelona]

Per sisè any consecutiu, l'IDHC col·labora amb la
Diplomatura de postgrau de cultura de pau de
l'Escola de Cultura de Pau (UAB) per impartir una
sessió sobre els sistemes internacionals de
drets humans. La sessió forma part de la lliçó
dedicada a la construcció de la pau, en el qual es
treballen específicament els drets humans i el
suport a les víctimes.

Sessió presencial

Introducció als drets humans
[26 juny | Terrassa]

g 23 tècnics/es de l'Ajuntament de Terrassa

Primera aproximació al concepte i fonaments
dels drets humans i explicació d'un instrument
concret per a la seva utilització per part de
personal municipal, com és la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. A
petició de l'Ajuntament de Terrassa.

Curs presencial

Introducció als drets humans

Sessió presencial

[14 maig - 4 juny | Barcelona]

Introducció als drets humans

g 11 tècnics / d'ajuntaments de la província de Barcelona

[21 octubre - 4 novembre | Terrassa]

Primera aproximació als drets humans amb
l'objectiu d'anar assentant les bases de
coneixement per a una major implicació i
apropiació dels drets humans com a eina de
treball per part de personal municipal. A petició de

Sessió general sobre drets humans i la Carta
Europea de Drets Humans a la Ciutat adreçada a
aconseguir que la ciutadania es familiaritzi amb
el seu contingut com a pas previ a la seva
utilització en l'exigència de drets i la vigilància de
les polítiques públiques de drets humans en
l'àmbit municipal. A petició de l'Ajuntament de

la Diputació de Barcelona.

Terrassa.
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g 32 defensors i defensores de drets humans
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Sessió presencial

Llibertat d'expressió i dret de reunió i
associació pacífica. Instruments i
Mecanismes Internacionals de Protecció
[22 octubre | Barcelona]

LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I DRET DE REUNIÓ I
ASSOCIACIÓ PACÍFICA. Sistemes de protecció i
denúncia davant violacions l'abast de la
ciutadania

g 34 professionals de l'advocacia en exercici

[5 novembre | Barcelona]

Repàs normatiu per estudiar l'abast i el contingut
del dret a la llibertat d'expressió i el dret de
reunió i associació, des d'una òptica jurídica,
seguint les guies sobre mecanismes i
estàndards internacionals d'aquests drets,
elaborades per l'IDHC, a través de casos
pràctics. Impartit juntament amb Irídia-Centre de Defensa

[12 novembre | Sabadell]

dels Drets Humans, en el marc de el projecte "Reivindicant
els espais de la societat civil. Eines de drets humans en
lluites compartides ", amb el suport financer de l'ACCD i
l'Ajuntament de Barcelona.

Sessió presencial

LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I DRET A LA INFORMACIÓ.
Afectacions de el marc jurídic internacional
a la pràctica periodística
[22 octubre | Barcelona]

g 16 professionals de la comunicació

L'exercici del periodisme requereix un
coneixement del marc normatiu de la llibertat
d'expressió i del dret a la informació, així com
dels sistemes per a la seva protecció. Una
realitat a l'abast de periodistes, tant com a font
d'informació, com a eina de denúncia davant de
possibles vulneracions. La sessió va tenir com a
principal propòsit aprofundir a l'estudi d'aquests
drets amb un enfocament periodístic, a partir de
la guia pràctica "Mecanismes i estàndards
internacionals de la llibertat d'expressió i el dret
a la informació", elaborada per l'IDHC. Impartit

FORMACIÓ

juntament amb Grup de Periodistes Ramon Barnils, en el
marc del projecte "Reivindicant els espais de la societat
civil. Eines de drets humans en lluites compartides", amb el
suport financer de l'ACCD i l'Ajuntament de Barcelona.
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Sessions

[19 novembre | Terrassa]

g 50 persones compromeses amb la defensa dels drets
humans i membres d'organitzacions i moviments socials

La tendència global i generalitzada a restringir la
llibertat d'expressió i el dret de reunió i
manifestació afecta tant a l'exercici d'aquests
drets com a la capacitat per reclamar i exercir la
resta dels drets humans. Durant les sessions es
va treballar el marc normatiu internacional, els
seus mecanismes i instruments a l'abast de la
ciutadania per denunciar les vulneracions dels
drets i llibertats fonamentals, seguint les guies
pràctiques sobre mecanismes i estàndards
internacionals d'aquests drets, elaborades per
l'IDHC. Les sessions es van impartir amb la col·laboració
de LaFede.cat, l'Ajuntament de Sabadell i l'Ajuntament de
Terrassa, en el marc de el projecte "Reivindicant els espais
la societat civil. Eines de drets humans en lluites
compartides", amb el suport financer de l'ACCD i
l'Ajuntament de Barcelona.

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'assessorament durant la configuració de el
pla d'estudis, la facilitació de material docent i
l'acollida d'estudiants en pràctiques.

Pràctiques a la seu de l'IDHC
L'IDHC acull estudiants en pràctiques que estan
realitzant els seus estudis de grau o postgrau en
diferents universitats. Al 2019 van realitzar les
pràctiques en l'IDHC:
 Gemma Bosch Martinez, com a estudiant del
Màster de Diplomàcia i Afers Internacionals de la
Universitat Oberta de Catalunya en col·laboració amb
UNITAR - Institut de les Nacions Unides per a
Formació Professional i Investigacions (octubre 2019
- gener 2020).

 Joan Baeza Morral, com a estudiant del Màster en
Drets Humans, Democràcia i Globalització de la
Universitat Oberta de Catalunya (octubre 2019 - abril
2020).
 Carla Rivera Blanco, com a estudiant de grau en
Filosofia, Política i Economia de la Universitat
Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona,
la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat
Carlos III de Madrid (gener - juny al 2019).
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 Anna Carol Xandri, com a estudiant del grau de
Dret
de
la
Universitat
Pompeu
Fabra
(febrer – abril 2019).
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INCIDÈNCIA

Incidència
pública
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Posem 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.
Amb aquest objectiu, al 2019 hem realitzat els projectes i activitats
que a continuació es detallen en el marc de les següents
temàtiques.

Regressió de drets i
llibertats

Igualtat i no discriminació

Defensors i defensores

Persones Refugiades

Construcció de la pau

Sistemes internacionals
de protecció

Pla de Drets Humans de
Catalunya

Drets humans a la ciutat

Regressió de Drets i Llibertats

Durant els últims anys, molts governs de
diverses regions del món han adoptat lleis i
polítiques cada vegada més repressives per
minvar l'acció crítica, de vigilància i de generació
d'alternatives de la societat civil. Les institucions
internacionals de drets humans han anomenat
aquesta tendència: "el tancament o reducció de
l'espai de la societat civil" (Shrinking space for
civil society), referint-se a les situacions en què
activistes, persones defensores de drets
humans, sindicalistes, periodistes, intel·lectuals i
tota veu dissident s'enfronten a restriccions
arbitràries, amenaces físiques, assetjament
judicial i, fins i tot, la mort.
Aquests múltiples atacs constitueixen una
violació de les obligacions positives dels Estats
de promoure i protegir un espai favorable per a
la societat civil i es concreten en violacions de
drets com la llibertat d'expressió, d'associació,
de manifestació pacífica, així com de lliure accés
a la informació i de participació en la vida
política.
Per donar resposta a aquesta realitat, a través de
l'enfortiment de les capacitats i de les eines
d'anàlisi, d'incidència i d'exigibilitat dels drets per
part d'entitats, activistes, professionals jurídics i
de la comunicació, al llarg del 2019 es va
desenvolupar el projecte "Reivindicant els espais
de la societat civil. Eines dels drets humans en
les lluites compartides "a través de les següents
activitats:
! Curs anual de drets humans, centrat en la
reducció dels espais de la societat civil.
! Guies sobre mecanismes de protecció i
estàndards internacionals relatius als drets
(1) a la llibertat d'expressió i d’informació i (2)
de reunió pacífica i d'associació.
! Sessions formatives i de divulgació de les
guies a entitats de Barcelona, Sabadell i

Terrassa, a periodistes i membres de
l'advocacia.
! Informes sobre el dret a la protesta i la
reducció dels espais de la societat civil a
l'estat espanyol i a la regió euromediterrània
! Incidència i participació en el sistema
internacional de protecció amb dos informes
sobre les restriccions de drets per a la seva
consideració en el marc de l’Examen Periòdic
Universal a Espanya i per a l'elaboració per
part de Comitè de Drets Humans de la llista
de temes previs a l'informe del país.
El projecte va comptar amb la col·laboració d'Euromed
Rights, Defensar qui defensa -DqD, Iridia, Grup de
periodistes Ramon Barnils i els ajuntaments de Sabadell i
Terrassa amb el suport financer de l'ACCD i l'Ajuntament de
Barcelona.

Els drets es defensen exercint-los
El 22 de gener es va organitzar a Barcelona la
primera jornada internacional contra la
criminalització de el dret a la protesta, amb el
títol "Els drets es defensen exercint-los". Una
quinzena de persones expertes de l'àmbit de la
comunicació, els moviments socials, la
universitat, el poder judicial i l'advocacia van
analitzar aquesta realitat al voltant de quatre
eixos de treball:
! Cobertura de la impunitat: extrema dreta,
(auto) censura i llibertat d'expressió.
! Autoprotecció i resistències socials davant
les vulneracions de drets.
! Estat d'excepció i perspectiva internacional
dels nous populismes de dretes. Afectacions
en drets i llibertats.
! El poder judicial enfront dels drets: la
judialització de la protesta i la dissidència.
En col·laboració amb l'Observatori DESC, Irídia, NovAct i
Entrepobles i el suport financer de la ACCD.
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Reivindicant els espais de la societat civil.
Eines dels drets humans en les lluites
compartides
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Igualtat i no discriminació
Ciberespect II. Intervenció contra el discurs
de l'odi
L'IDHC, United Explanations, SOS Racisme
Catalunya i Ressons do Sud vam posar en marxa
aquest projecte el 2017 per combatre el discurs
de l'odi a Galícia, amb el finançament de la
Fundació La Caixa.
Al 2018 es va iniciar la segona fase de el
projecte amb l'objectiu d'enfortir les capacitats
per lluitar contra el discurs d'odi en línia i generar
eines didàctiques per al professorat, entitats i
activistes. Per això al llarg del 2019 es van
realitzar les següents activitats:
! Formació i assessorament inicial al grup
motor creat a Galícia sobre llibertat
d'expressió i drets humans.
! Elaboració de fitxes didàctiques adaptades a
diferents perfils (estudiants de secundària i
universitaris,
activistes,
etc.)
sobre
l'abordatge del discurs d'odi, i centrades en el
discurs d'odi, la llibertat d'expressió, les fake
news i el disseny de narratives alternatives a
l'odi.
! Jornada de formació a la Corunya sobre
aquestes temàtiques i la posada en pràctica
de les fitxes didàctiques
! Actualització del manual Ciberespect. Guia
pràctica d'intervenció en línia per a
ciberactivistes, actualitzant la informació
sobre llibertat d'expressió i fake news.

INCIDÈNCIA

SUPORT. Eines per a l'atenció a víctimes de
delictes d'odi
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Més enllà de l'impacte negatiu de les
manifestacions d'odi per la convivència i la seva
contribució a la normalització de la
discriminació, aquestes pràctiques generen
greus afectacions físiques i psicològiques a les
persones afectades.

L’any 2019 amb la col·laboració de SOS Racisme
Catalunya hem iniciat aquest projecte amb
l'objectiu de detectar les necessitats de les
persones vulnerades pels delictes d'odi per
poder realitzar de forma efectiva els drets dels
quals són titulars i també per generar propostes
metodològiques i formatives que puguin
incorporar els serveis responsables de garantir
aquests drets, tant de les entitats socials com de
l'administració.
Al 2019 es va iniciar un diagnòstic sobre
l'atenció a supervivents, a partir d'entrevistes
amb persones vulnerades per delictes d'odi i
amb professionals d'entitats i administracions
que atenen a aquest col·lectiu.

DISCURS POLÍTIC DISCRIMINATORI Què fem per
contrarestar-lo?
En els últims anys el discurs polític
discriminatori (racista, xenòfob, sexista, etc.)
ocupa el centre de l'agenda política europea, i els
partits que el fan servir han crescut, guanyat pes
polític i fins i tot eleccions.
Les
persones
immigrades,
refugiades,
racialitzades són un dels principals objectius del
discurs discriminatori: la «defensa» de les
fronteres, la criminalització de la immigració, o la
necessitat de tornar a una suposada «puresa
originaria» d'Europa que es resumeix en el lema
«primer els de casa», són només algunes de les
seves idees clau.
Per analitzar com contrarestar aquest discurs i
promoure una visió del món radicalment
alternativa, basada en el respecte de la diversitat
i en el reconeixement dels drets humans,
organitzem aquesta sessió amb la participació
de persones expertes de la comunicació i la
defensa dels drets humans, al costat de SOS
Racisme Catalunya i l'Observatori contra el
Discurs Discriminatori en els Mitjans de el Grup
de periodistes Barnils.

Al gener de 2019 es va organitzar aquest espai
de debat amb persones expertes de l'àmbit
jurídic i sociològic i la participació de membres
d'entitats, col·lectius i institucions de lluita
contra l'odi. Durant l'activitat es va presentar
l'estudi "Discurs d'incitació a l'odi: Anàlisi des
dels drets humans i pautes interpretatives",
publicat a finals de 2018 amb l'objectiu de
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.
L'activitat va posar punt final a el projecte "Reconstruint
garanties dels drets humans en la lluita contra l'odi",
realitzat en col·laboració amb SOS Racisme Catalunya i
amb el finançament de l'Ajuntament de Barcelona i la
Diputació de Barcelona.

Observatori per a la
l'extremisme violent - OPEV

prevenció

de

continuar, juntament amb el Centre Euro Àrab de
Catalunya, l'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'estudi 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 la literatura
acadèmica sobre la matèria. 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 entitats
sòcies del grup motor.

Itineraris formatius sobre igualtat i no
discriminació
Durant el 2019 es van realitzar un
assessorament i acompanyament a el Grup de
Treball sobre Igualtat i No Discriminació de la
Diputació de Barcelona que va culminar amb
l'elaboració de:
! Una proposta d'itineraris formatius generals
pel personal de l'administració i específics
per a grups professionals.
! Una guia de continguts per a la formació del
personal de l'administració en matèria
d'igualtat i no discriminació.

La Discriminació a Barcelona. Informe 2018
Al març de 2019 es va publicar el primer informe
sobre la situació de la discriminació a la ciutat
de Barcelona. L'informe recull les dades de
casos tractats i abordats per l'Oficina de No
Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona i per
les tretze entitats membre de la Taula d'Entitats
contra la Discriminació, així com la descripció i
l'anàlisi de les diverses formes de discriminació
patides per persones de diferents col·lectius, així
com la resposta a aquestes situacions.

D Informe en PDF
L'IDHC va assessorar a l'OND en l'elaboració i
redacció de l'informe, col·laborant en
l'estructuració de la informació, el tractament i
anàlisi de les dades i elaborant l'apartat sobre la
normativa aplicable i les definicions conceptuals
de les categories utilitzades per a la recollida
dels dades.
El 27 de març es va celebrar un acte públic de
presentació de l'informe en el qual va participar
l'IDHC.
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Com actuem davant el discurs d'odi?
Reflexions sobre eines existents,
recomanacions internacionals i vies per a la
conciliació de drets
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Defensors i Defensores
PREMI SOLIDARITAT
L'Espai de l'Immigrant va ser la candidatura
guanyadora del Premi Solidaritat 2018. De les 24
candidatures presentades a la convocatòria, el
tribunal de el premi, format per representants
d'organitzacions i activistes de drets humans, ha
volgut reconèixer la imprescindible tasca que
realitza l'Espai de l'Immigrant en nom de
reclamar i fer efectius els drets de les persones
migrants i per denunciar la vulneració de drets
que pateix aquest col·lectiu a causa de la seva
situació legal, administrativa i econòmica. Una
situació especialment preocupant en un context
en què la població migrant està sent
criminalitzada des de diferents instàncies
polítiques i socials.
En el marc del Premi Solidaritat 2018, l'IDHC va
atorgar també la menció especial mitjans de
comunicació a la revista Masala, una publicació
crítica i independent de Ciutat Vella de
Barcelona, nascuda al barri, per i pel barri, amb
l'objectiu de donar veu a la seva gent, per
denunciar i informar sobre les realitats d'un
territori on les desigualtats socials i els abusos
del poder estan a l'ordre del dia.
El premi va ser lliurat en un acte públic el 19 de
febrer de 2019 al Parlament de Catalunya.
Durant l'acte es va lliurar una obra de l'artista
Eulàlia Llopart, especialment creada per a aquest
premi, a l'Espai de l'Immigrant i una placa
commemorativa a la revista Masala.

P Vídeo de l’acte de lliurament

INCIDÈNCIA

Al setembre es va convocar el Premi Solidaritat
2019. La convocatòria per presentar
candidatures va romandre oberta fins al
desembre. Les candidatures seran estudiades
pel tribunal en els primers mesos de 2020.
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Teixint xarxes de complicitats amb Amèrica
Llatina per a la cura de tots i totes

L'IDHC col·labora en aquest programa liderat per
l'associació Entrepobles que té per objectiu

promoure el coneixement, la iniciativa i la
incidència ciutadana per a la protecció dels
defensors i defensores davant la criminalització
que pateixen així com potenciar sinergies i el
treball conjunt entre entitats, col·lectius i
administracions públiques. En el marc de el
projecte al llarg de 2019 s'han realitzat
nombroses activitats culturals (concerts, tallers,
festivals ...). Concretament l'IDHC va organitzar i
va impartir un curs virtual per capacitar
defensors i defensores d'Amèrica Llatina en els
coneixements i eines necessàries per
desenvolupar estratègies d'incidència davant els
mecanismes internacionals de drets humans.
El programa compta amb el suport financer de l'ACCD.

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
de 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 qual s'organitzen un seguit
d'activitats (xerrades, trobades, reunions
institucionals, visites a centres educatius,
escoles,
entrevistes
amb
mitjans
de
comunicació...) per donar a conèixer el seu
treball i la importància de donar-li suport.
En 2019 es van realitzar dues edicions:
! L'edició de primavera, del 31 de març al 6
d'abril als municipis de Caldes de Montbui,
Cornellà de Llobregat, Mataró, Mollet de
Vallès, Reus, Rubí, Sabadell, Sant Feliu de
Llobregat, Vilafranca de Penedès i Vilanova i
la Geltrú. En què van participar: Candy
Chévez (El Salvador), Edda Pando (Itàlia i
Perú), Hassanna Aalia (Sàhara Occidental),
Leonard Errenteria (Colòmbia) i Sonia
Mankongo (Camerun).

! L'edició de tardor, del 4 al 16 d'octubre, als
municipis de Barberà de Vallès, Castelldefels,
Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat,
Gavà, Girona, Granollers, Molins de Rei, St Boi
de Llobregat, St Cugat de Vallès , St Joan
Despí, St Vicenç dels Horts, Santa Coloma de
Gramenet, Terrassa i Viladecans. Amb la
participació de Magaly Castell (Nicaragua),
Amaru Ruiz (Nicaragua), Danilo Chammas
(Brasil), Sunitha Krishnan (Índia), Leonard
Errenteria (Colòmbia), Hayat Rguibi (Sàhara
Occidental), Fredy Samuel Vásquez (El
Salvador).

En el marc de l'edició de tardor, el 5 d'octubre, en
col·laboració amb l'ICIP i Casa Amèrica
Catalunya, es va organitzar el debat "Drets
humans i societats polaritzades" amb la
participació dels defensors i defensores
El projecte és fruit de la col·laboració entre els 15 municipis,
la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, el Fons Català de
Cooperació a al Desenvolupament, l'Institut Català
Internacional per la Pau i l'IDHC.

Camins de refugi

Dia mundial de les persones refugiades

El projecte "Camins, més enllà de les fronteres"
va posar en marxa al 2018 un observatori gràfic
de les causes que generen els desplaçaments,
així com de les vulneracions de drets que
pateixen les persones desplaçades durant el
trànsit i, específicament a les fronteres
europees. Una eina per donar visibilitat i conèixer
el dret humà a l'asil a través de les històries dels
seus protagonistes i la situació als seus països
d'origen.

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 de el dret d'asil.

w Pàgina web
Per segon any consecutiu, l'IDHC col·labora amb
aquest projecte elaborant fitxes breus sobre la
situació dels drets humans als països
incorporats a la pàgina web de l'observatori.
El projecte ha estat impulsat per Comissió Catalana d'Ajuda
als Refugiats i SOS Racisme Catalunya.

Són moltes les activitats que s'organitzen com a
mostra de solidaritat i per donar visibilitat a 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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Construcció de la Pau
VOCES DE VEREDA
L'IDHC, la Lliga dels Drets dels Pobles i un equip
periodístic, format per Iris Aviñoa, Sara Pardo,
Núria Jar, Cristina Masso, Alexandra Loaiza i
Santi Trulleque col·laborem en la realització del
projecte documental Veus de Vereda. El
documental mostra les històries de vida dels
habitants d'una petita comunitat rural de l'orient
colombià, protagonistes directes del procés de
pau actual i també de les més de cinc dècades
de conflicte armat, a través del seu dia a dia,
records, anècdotes, somnis i plans de futur.
El documental es va emetre per BTV al juny de
2019 i posteriorment es van organitzar diferents
projeccions i debats:
! Universitat de Girona | Novembre 7
! Museu de Cinema de Girona | Setembre 4
! Universitat Externat de Colòmbia | Agost 27
! Cinemes Imperial donin Sabadell | Juliol 18
! Cinemes Girona de Barcelona | Juny 19
Voces de Vereda va ser seleccionada per la
Mostra Internacional Documental de Bogotà i es
va projectar a la Cinemateca de Bogotà l'1 de
novembre. Després de la projecció es va celebrar
un debat amb part de l'equip de rodatge a
Colòmbia.

INCIDÈNCIA

En paral·lel a la realització del documental, es
van publicar diferents reportatges i altres peces
informatives amb el propòsit de mostrar els
efectes de la implementació de l'actual Acord de
Pau, a través del punt de vista de les persones
que més han patit el conflicte, les principals
protagonistes i beneficiàries de el procés de pau
i la construcció de pau.
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El documental és un dels projectes guanyadors de la beca
DevReporter de LaFede.cat- Organitzacions per la Justícia
Global, que té per objectiu donar suport a treballs
periodístics de qualitat que aprofundeixen en les causes de
les injustícies i les desigualtats per contribuir a la
construcció de la justícia global.

DESARMAR CONFLICTES I TENSIONS, PROTEGIR
DRETS HUMANS. REDUÏM LES EXPORTACIONS
EUROPEES
L'exportació d'armes a països en conflicte és
una de les principals dificultats per la seva
resolució pacífica i sovint una aportació crucial
pel sorgiment de nous conflictes i en la violència
i vulneracions de drets que pateix la població. Si
bé comptem amb un marc normatiu que
prohibeix la venda d'armes a països en conflicte,
en tensió i en els quals es vulneren els drets
humans, les xifres demostren que les
exportacions
a
països
en
aquestes
circumstàncies són creixents. És evident la
relació entre el comerç d'armes i les
vulneracions de drets humans en els països
receptors, però cal conèixer l'abast i els efectes
reals d'aquesta relació.
A iniciativa de el Centre Delàs d'Estudis per la
Pau amb la col·laboració de l'Escola de Cultura
de Pau i l'IDHC, al 2019 es va iniciar el projecte
"Desarmar conflictes i tensions, protegir drets
humans" per contribuir a la reducció de les
exportacions d'armes, renovant la voluntat de
compliment de la legislació vigent, així com
sensibilitzant sobre la necessitat de frenar
l'augment
de
les
transaccions
armamentístiques. Per a això, al llarg de 2019
s'han desenvolupat les següents activitats a què
l'IDHC ha aportat la dimensió i l'enfocament de
drets humans:
! Jornades sobre "Geopolítica de les armes:
eines i casos de denúncia des de la societat
civil"
! Investigació sobre exportacions d'armes a
països en conflicte, tensió i/o situació de
greus vulneracions dels drets humans que es
publicarà el 2020
El projecte compta amb el suport financer de la Diputació
de Barcelona.

Mecanismes Internacionals de Protecció

L'IDHC compta amb l'estatut consultiu de
l'ECOSOC, que acredita la participació en els
mecanismes de protecció del sistema de
Nacions Unides per denunciar vulneracions i
vigilar el compliment dels estàndards
internacionals de drets humans.
! Examen Periòdic Universal: Al gener de 2020
Espanya es sotmetrà al tercer cicle d'aquest
mecanisme que avalua cada cinc anys la
situació dels drets humans al país, a partir de
la informació aportada pel propi país, altres
mecanismes del sistema de Nacions Unides i
organitzacions de la societat civil.
! Per a la seva consideració en l'examen,

l'IDHC va impulsar l'elaboració d'un informe
per part de la plataforma Defensar a qui
Defensa (DQD) en el qual es denuncien
limitacions i vulneracions de la llibertat
d'expressió i del dret d'associació i de reunió
pacífica, amb una intencionalitat clara de
silenciar la protesta ciutadana. L'informe
conclou amb una sèrie de recomanacions de
naturalesa legislativa i política per revertir
aquesta situació i garantir l'exercici de el dret
a la protesta.
Informe

D

! Comitè de Drets Humans: El 2020 es preveu
la revisió del grau de compliment del Pacte

Internacional de Drets Civils i Polítics a
Espanya per part del seu òrgan de vigilància.
En 2019, l'IDHC va impulsar una contribució
escrita a el Comitè de Drets Humans per a
l'elaboració de l'adopció de la llista de
qüestions prèvia a la presentació d'informe
d'Espanya.
! La contribució conjunta de la plataforma
Defensar Qui Defensa i SOS RacismeCatalunya recull algunes de les situacions
que considerem constituents de vulneracions
dels drets humans reconeguts en el Pacte
durant
el
període
2015-2019.

D Contribució escrita

L'IDHC també realitza un seguiment i divulgació
de el sistema de protecció de les Nacions Unides
a través de la publicació i difusió de notícies i
altres informacions rellevants en una secció
especial de la pàgina web. w Especial web
Sistema Europeu
El seguiment que realitza l'IDHC del sistema
europeu es concreta amb l'actualització de la
pàgina web amb notícies destacades de
diferents òrgans de Consell d'Europa i a partir
d’anàlisis i divulgació de les principals
sentències que emet el Tribunal Europeu de
Drets Humans sobre l'Estat espanyol.

w Especial web

Pla de Drets Humans de Catalunya
El primer Pla de Drets Humans de Catalunya
recull el conjunt d'accions legislatives,
administratives i polítiques que cal posar en
marxa per fer efectius els drets humans a
Catalunya en els propers quatre anys.
Aquestes mesures es divideixen en sis grans
blocs (Democràcia igualitària, Democràcia plural,
Democràcia participativa, Democràcia paritària i
interseccional, Democràcia de la infància i

Democràcia garantista) i 32 objectius, cada un
dels quals correspon a un dret.

D Descarregar el Pla en PDF
Al 2017 el govern de la Generalitat va encarregar
a l'Estructura de Drets Humans de Catalunya,
composta per l'IDHC, el Síndic de Greuges i un
consell assessor integrat per representants
d'entitats de defensa de drets, membres de
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col·legis professionals, entitats socials i
persones expertes del món acadèmic i social,
l'elaboració d'un pla de drets humans, a partir
d'un diagnòstic de la situació dels drets humans
a Catalunya.
Al llarg de 2018 l'Estructura va determinar els
drets que hauria de recollir el document i es va
realitzar el diagnòstic de l'estat de cada un dels
drets, en el qual s'incloïen propostes de mesures
concretes per a la millora de la seva efectivitat i
compliment.
Sobre la base d'aquest diagnòstic inicial, el 21 de
gener de 2019, es va presentar en un acte públic
la primera versió de el Pla, donant inici a un
procés participatiu perquè la societat civil
col·laborés en la seva elaboració perquè el

resultat final donés una millor resposta a les
necessitats de la població.
Durant els mesos posteriors es van organitzar un
centenar d'àgores ciutadanes per tots els racons
del territori i sobre temàtiques diverses -algunes
generals i altres sobre un dret concret - i també
es van recollir les aportacions rebudes a través
d'un àgora virtual. Les aportacions van ser
incorporades a el document final.
El 10 de desembre, coincidint amb el Dia
Internacional dels Drets Humans, l'Estructura de
Drets Humans de Catalunya, va presentar el Pla
de Drets Humans de Catalunya en un acte al
Parlament, després de fer lliurament del
document al govern de la Generalitat.
.

Drets Humans a la ciutat
Ajuntament de Sabadell
L'IDHC col·labora i assessora a l'Ajuntament de
Sabadell en la inclusió dels drets humans en les
polítiques públiques. La col·laboració al llarg del
2019 s'ha concretat en:
! Assessorament i suport tècnic en l'atenció a
casos de l'Oficina de Drets Civils i Gènere de
l'Ajuntament.
! Col·laboració en la implementació del
programa municipal anual de drets humans,
concretament en l'organització de la taula
rodona "Lluitem contra la discriminació.
Reptes per a la garantia dels drets humans en
societats diverses "al novembre de 2019

INCIDÈNCIA

! Activitats formatives per a la capacitació en
drets humans del personal tècnic municipal i
de membres de la societat civil, que es
realitzaran el 2020.
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Comissió de Seguiment de la Carta Europea
de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat de Terrassa
Des de l’any 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 l’any 2000. Es tracta d'una iniciativa
pionera ja que, tot i que 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
al text. La constitució d'aquesta comissió de
seguiment és una obligació recollida en les
disposicions finals de la Carta.

Participació i treball a les xarxes
L’IDHC forma part de:
Associació Europea per als Drets Humans AEDH

!

Plataforma
franquisme

!

CasaNostraCasaVostra

!

Plataforma DESC

!

Coordinadora d'Entitats Amb Palestina a
l'Cor

!

VotXTothom

!

Defensar a qui Defensa

Pobresa Zero

!

!

SomDefensores

!

Euro-Mediterranean Network for Human
Rights- EMNHR. Al setembre de 2019 es va
celebrar a Tunísia la primera trobada del
Grup de Treball sobre drets econòmics i
socials, tot just acabat de constituir. Es van
organitzar sessions monogràfiques de debat
dirigides per persones expertes de diferents
àmbits per establir el pla de la feina del Grup
pels propers anys. El president de l'IDHC,
membre de comitè executiu de la Xarxa, va
ser nomenat el referent polític de el Grup

!

Stop Mare Mortum

!

Stop Tasser

!

Tancarem el CIE

!

International
Trial
Watch.
Catalan
Referendum Case es va construir com un
plataforma d'entitats dedicades a la defensa
de drets i llibertats de la ciutadania amb
l'objectiu de gestionar i facilitar la presència
d'observadors estatals i internacionals en el
judici oral que es va seguir davant el
Tribunal Suprem contra polítics i líders
socials catalans acusats pels delictes de
rebel·lió,
sedició
i
malversació
i
desobediència al 2019. Durant el judici oral
que es va dur a terme del 12 de febrer a el
12 de juny de 2019, la plataforma ITW va
gestionar i va facilitar que 61 observadors
poguessin presenciar, analitzar i explicar a
l'opinió pública l'enjudiciament dels acusats.

!

Fundamental Rights Platform
Fundamental Rights Agency

de

la

!

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- Observatori per Prevenir l’Extremisme
Violent

contra

la

impunitat

del
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Investigació i
Publicacions

Publicades al 2019

Eina per a l'anàlisi, la incidència i l'exigibilitat del dret a la llibertat d'expressió i
d'accés a la informació en els diferents sistemes internacionals de drets
humans.
La guia realitza un estudi en profunditat dels estàndards internacionals que
defineixen l'abast i contingut de la llibertat d'expressió i el dret d'accés a la
informació, en els quatre sistemes internacionals de protecció dels drets
humans. En la publicació es faciliten els mecanismes i procediments per a la
protecció de tots dos drets en cada un d'aquests sistemes.

D Descarregar PDF

INVESTTIGACIÓ I PUBLICACIONS

Eina per a l'anàlisi, la incidència i l'exigibilitat del dret a la llibertat de reunió
pacífica i d'associació en els diferents sistemes internacionals de drets humans.
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La guia realitza un estudi en profunditat dels estàndards internacionals que
defineixen l'abast i contingut de el dret de reunió pacífica i del dret d'associació,
en els quatre sistemes internacionals de protecció dels drets humans. En la
publicació es faciliten els mecanismes i procediments per a la protecció de tots
dos drets en cada un d'aquests sistemes.

D Descarregar PDF

Publicades al 2019
En l'informe s'analitza el dret a la protesta prestant atenció als detalls que han fet
palpable la seva vulneració des de l'any 2015 a l'Estat espanyol. Per a això, s'han
estudiat cadascun dels drets que configuren el dret a la protesta, mostrant el seu
context, jurisprudència i els incidents concrets identificats, en cada cas, per les
diferents organitzacions que formen part de la plataforma Defensar a qui
Defensa i la seva eina de monitoratge i suport Xarxa Malla.

D Descarregar PDF

D Descarregar PDF

La primera versió d'aquesta guia es va publicar al 2017, al llarg del 2019 es va
realitzar una revisió exhaustiva per tal d'actualitzar-la com a l'eina considerant els
canvis en el context sociopolític i mediàtic en què s'expressen els discursos
d'odi.
La versió revisada aprofundeix en el dret a la llibertat d'expressió, el seu abast i
possibles límits i exposa les dificultats en casos en què aquest dret xoca
frontalment amb els drets a la igualtat i la no discriminació i la dignitat.
Específicament s'aborda la legislació penal contra el discurs d'odi, així com els
perills d'un ús abusiu d'aquesta normativa que pot convertir-se en un instrument
per silenciar i perseguir les expressions dissidents.

D Descarregar PDF
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En l'informe es recull i s’analitza com diferents lleis han imposat limitacions a
drets indispensables per a l'exercici de la protesta i la solidaritat en sis països de
la regió euromediterrània: Tunísia, Algèria, Egipte, Espanya, França i Itàlia. A
través d'aquestes situacions s'exposa com les restriccions als drets humans
afecten i limiten la participació i l'organització de la societat civil.
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Iniciades al 2019

Prevenció de la
radicalització i els
extremismes violents

Com a part de l'assessorament i suport tècnic a l'Institut de la Joventut
d'Espanya (INJUVE) pel desenvolupament del projecte europeu "Preventing
Radicalization and promoting Democracy through International Exchange" s'està
desenvolupant una investigació sobre el discurs i les conductes d'incitació a l'odi
entre la joventut espanyola que es plasmarà en els següents informes durant
l’any 2020:
- - Estat de la qüestió: discursos i conductes d'odi i radicalisme
- - Valors i actituds respecte als discursos d'odi
- - Bones pràctiques a l'Estat espanyol per prevenir i mitigar la difusió de valors i
actituds associades als discursos d'odi

Comerç d'armes
conflictes i drets
humans

INVESTTIGACIÓ I PUBLICACIONS

Lluita contra la
corrupció i drets
humans
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Incorporació de les
clàusules de drets
humans i contractació
pública

En el marc de el projecte "Desarmar conflictes i tensions, protegir drets humans.
Reduïm les exportacions europees ", l'IDHC ha iniciat els treballs de recerca sobre
l'impacte en els drets humans del comerç d'armes a països en conflicte, a partir
de la revisió de la situació dels drets humans en aquests països i del Dret
l'Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari aplicable. Els
diferents informes i estudis es publicaran al llarg del 2020

A petició de l'Oficina Antifrau de Catalunya i amb l'objectiu de construir i
fomentar un discurs basat en drets humans i en la lluita contra la corrupció, s'ha
iniciat un estudi teòric per definir i analitzar els vincles entre corrupció i drets
humans en un doble sentit: l'afectació de drets com a conseqüència dels actes
de corrupció i la integració de l'enfocament basat en els drets humans i en la
lluita anticorrupció. L'estudi, a més del marc teòric, analitza casos reals de l'OAC i
inclou entrevistes a actors clau involucrats en la prevenció de la corrupció.

Investigació sobre el marc normatiu i jurisprudencial sobre l'aplicació de
clàusules socials en la contractació pública per determinar possibles indicadors
d'impacte, definir clàusules específiques i proposar un procediment d'aplicació
d'aquestes clàusules. La investigació forma part de la fase de diagnòstic del
projecte "Incorporació i aplicació dels drets humans en la contractació pública"
de l'associació AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes que té per objectiu
reforçar la coherència de les polítiques públiques a partir de les experiències
municipals en la matèria.

Informació
econòmica
Ingressos
En 2019 l'IDHC va obtenir uns ingressos de 260.142,43€ procedents de les quotes dels socis i
sòcies de l'entitat, subvencions públiques i privades i la prestació de serveis d'assessorament i
formació.

Subvencions
63%
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Serveis
d'assessorament
i formació
34%

Quotes
3%
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L'import total ingressat per subvencions en 2019 ascendeix a 162.746,05€
Projectes subvencionats
Unió Europea – DG Justice
CFR in action
Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament - ACCD
Reducció dels espais de la societat civil
Teixint xarxes de complicitats amb Amèrica Llatina
Interseccionalitats
Defensores dels Drets Humans i el medi ambient
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Ciutats Defensores dels Drets Humans
LaFede.cat
Beca DevReporter
Diputació de Barcelona
Comerç d'armes i DH
Aj. de Barcelona – Direcció de Justícia Global
Suport
Incorporació i aplicació dels dh en la contractació pública
Camins de refugi
Aj. de Barcelona – Direcció de Ciutadania
Interseccionalitats
Aj. de Sabadell
Assessorament i formació OND
La Caixa
CibeRespect II

Aj. de Sabadell
2%
Diputació de
Barcelona
5%

La Caixa
4%

Import

339,73
49.797,08
16.643,20
12.495,45
2.931,71
2.400,00
22.500,00
8429,00
16.761,88
3.348,68
2.994,32
15.000,00
2.500,00
6.605,00

Fons Català de
Cooperació al
Desenvolupament
2%

INFORMACIÓ ECONÒMICA

LaFede.cat
14%
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Ajuntament de
Barcelona
23%

Generalitat de
Catalunya -ACCD
50%

Despeses
Durant 2019 es van suportar despeses per valor de 262.285,32€, corresponents a les partides que
es detallen a continuació, necessàries per a l'execució dels projectes i la realització de les
activitats de formació, recerca i incidència.

Infraestructura
5%

Tributs
2%

Ajustos exercicis
anteriors
3%

Recursos humans
63%
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Despeses derivades
de l'execució
d'activitats
27%
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