
 

 

 

IN
S

T
IT

U
T

 D
E 

D
R

ET
S

 H
U

M
A

N
S

 D
E 

C
A

T
A

LU
N

Y
A

 (
ID

H
C

) 
 M

em
or

ia
 a

nu
al

 2
02

1 

1 

 

 

 

 

 

 

M E M Ò R I A  D ' A C T I V I T A T S  2 0 2 1  



 

 

 

IN
S

T
IT

U
T

 D
E 

D
R

ET
S

 H
U

M
A

N
S

 D
E 

C
A

T
A

LU
N

Y
A

 (
ID

H
C

) 
 M

em
òr

ia
 a

nu
al

 2
02

1 

2 

 

ÍNDEX 

 
Presentació 3 

 
L’ IDHC 4 

 
Formació 5 

Cursos, tallers i altres activitats formatives 6 

Pràctiques a la seu de l'IDHC 8 

 
Incidència pública 9 

Igualtat i no discriminació 10 

Tecnologies i drets humans 12 

Defensores i defensors 12 

Drets i llibertats fonamentals 14 

Enfocament de drets humans 14 

Drets humans a la ciutat 15 

Pla de Drets Humans de Catalunya 16 

Sistemes internacionals de protecció 16 

Participació i treball en xarxes 18 

 
Investigació i  Publicacions 19 

Publicades al 2021 20 

Iniciades al  2021 23 

 
Informació  econòmica 24 

Ingressos 24 

Despeses 26 

 
 
 



 

 

 

IN
S

T
IT

U
T

 D
E 

D
R

ET
S

 H
U

M
A

N
S

 D
E 

C
A

T
A

LU
N

Y
A

 (
ID

H
C

) 
 M

em
òr

ia
 a

nu
al

 2
02

1 

3 

 

Presentació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El 2021 ha estat l'any de l'inici de la reactivació social i de la 
tornada a una certa normalitat després de la pandèmia de la 
Covid que va paralitzar la quotidianitat el març de 2020. 

Una pandèmia que ens ha fet encara més conscients de la 
vulnerabilitat i la incertesa del nostre dia a dia. I que ens ha 
mostrat -una vegada més- que sense polítiques públiques 
enfocades a la lluita contra la desigualtat i la injustícia social, 
la crisi de la Covid-19 i altres que ens travessen es tradueixen 
sempre en la violació dels drets de les persones i els 
col·lectius més vulnerabilitzats. 

En aquest context, ens hem parat a pensar i repensar el 
nostre treball i les nostres capacitats per a realitzar-lo. 
Durant 2021 hem desenvolupat un intens procés de reflexió 
en el qual han participat membres de l'entitat, però també 
altres persones amb les quals compartim l'objectiu de 
defensar i enfortir els drets humans, per a dotar-nos d'un pla 
estratègic que acabarem de concretar en 2022 i que marcarà 
el futur de la nostra entitat. 

El novembre de 2021 vaig assumir la presidència amb el 
compromís i la il·lusió de continuar el treball rigorós per a fer 
dels drets humans un autèntic instrument de canvi social i de 
lluita contra una societat estructuralment injusta. En aquesta 
memòria recollim totes les activitats que hem dut a terme al 
llarg de l'any per a contribuir a aquest objectiu. 

Montserrat Tafalla 
Presidenta de l’IDHC 
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L’ IDHC 

 

 
 
 
 
 
 

La junta directiva està formada per persones que de manera voluntària i altruista regeixen l'entitat. En 
2021, Helena Castellà va dimitir del seu càrrec com a vocal i David Bondia, com a president. La junta 
directiva va aprovar la seva reestructuració de la següent forma: 
 
Rosa Añó Adell, vocal  
 
Julián Artacho Valverde, vocal 
 
Eduard Ariza Ugalde, secretari 
 
David Bondia Garcia, vocal 
 
Silvia Capmany Sans, vocal 
 
Anaïs Franquesa Griso, vocal 
 
Isabel Galí Izard, vocal 
 

Quim Genís Pellejà, vocal 
 
Estel•la Pareja Morte, vocal 
 
Antonio Romero Barcos, vocal 
 
Jaume Saura Estapà, tresorer 
 
Montserrat Tafalla Plana, presidenta 
 
Joan Tamayo Sala, vocal 
 
 

 
 
L'equip tècnic està format per cinc persones 
 
Karlos Castilla, recerca 
 
Águeda Mera, comunicació 
 
June Orenga, formació 
 

Diana Osadci, formació 
 
Anna Palacios, direcció 
 
 

 
A més, en 2021 Maria Valls va col·laborar com a voluntària i Agostina Passera, Anna Pont i Rosa Maria 
Reina van realitzar les seves pràctiques en l'IDHC. A totes elles volem agrair el seu inestimable treball, 
suport i dedicació. 
 

L'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) és una associació 
nascuda en 1983 a Barcelona amb l'objectiu de conjuminar esforços 
individuals i col·lectius d'institucions públiques i privades a favor de 
l'expansió dels drets polítics, econòmics, socials i culturals per a totes les 
persones. 
 
A l'IDHC treballem per a fer avançar els drets humans. Una història 
inacabada, una història en permanent realització, evolució i progrés; una 
història en la qual totes i tots tenim un paper a jugar. 
 
Per a això, l'IDHC desenvolupa tres línies de treball complementàries i 
interdependents: la formació, la incidència i la recerca. 
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Formació 
 

 

 

 

 

 

 

11 activitats formatives 

4 pròpies 

4 en col·laboració amb l’Associació Entrepobles | UOC 

2 a petició Ajuntament de Sabadell | Red Española de Ciudades Inteligentes – RECI 

 

 334 persones formades 

151 defensors i defensores dels drets humans, personal i membres 
d'entitats i de moviments socials 

94 persones en procés de formació

74 membres d'administracions publiques 

15 professionals jurídics 

  

La formació en drets humans compendia un gran feix de 
temàtiques i diversos 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. 

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. 

 



 

 

 
 

FO
R

M
A

C
IÓ

  

6 

 

Cursos, tallers i altres activitats formatives     

Curs virtual 

39è Curs Anual de Drets Humans 2021 

Drets Humans Davant Reptes Globals 
[12 - 29 abril | aulaIDHC.org] 

El curs s'organitza anualment des de fa més de 
35 anys amb l'objectiu de donar una primera 
aproximació als drets humans i aprofundir en 
temàtiques d'especial rellevància en el context 
actual. 

El programa es va estructurar en tres mòduls 
temàtics 

 Introducció a la protecció dels drets humans 

 Emergència climàtica i drets humans 

 Tecnologies i drets humans 

87 estudiants  27 ponents 

 12 sessions 
teòriques 

 5 tallers pràctics

 sessió inaugural 

 sessió de clausura 
 programa 

 reconeixements   
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya  
Universitat de Barcelona  
Universitat Internacional de Catalunya  
Universitat Oberta de Catalunya 
Universitat de Lleida  
Universitat de Girona  
Universidad Complutense de Madrid

Beques 

Amb la finalitat de facilitar la participació d'activistes i 
persones defensores dels drets humans de tot el 
món, s'ofereix aquesta ajuda per a cobrir les 
despeses de matrícula. 

Les persones beneficiàries van ser:  

 Núria Folch Castells, periodista de Mare Terra 
Fundació Mediterrània, activista ecologista. 

 Domingo Morales Bacale, estudiant de Dret a la 
Universitat de Lleida, activista i col·laborador de la 
Plataforma Fruita amb Justícia Social. 

 Aránzazu Sánchez Viu, llicenciada en periodisme, 
activista i coordinadora de projectes socioculturals e 
l’Associació Grup Eirene. 

 Sandra Yanet Ardila García, educadora social en el 
Consorci Sant Gregori i activista, especialment 
compromesa amb la defensa dels drets de les 
persones migrants. 

 Elisa María del Huerto Sotti, llicenciada en Ciències 
Polítiques, dirigent sindical de l’Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE), activista i facilitadora 
en la promoció de l'accés a les tecnologies de joves, 
en el programa  #JovesInTech de la Fundación Esplai 
Ciudadanía Comprometida 

Pràctiques al Síndic de Greuges de Catalunya 

Lluís Diez de los Ríos Francès va realitzar una estada 
de pràctiques en el Síndic de Greuges de Catalunya, 
de l'1 de setembre al 30 de novembre de 2021. 
L'estudiant del curs anual va ser la persona 
beneficiària amb el treball Abús de les forces i cossos 
de seguretat a Catalunya. Anàlisi i comparació del 
model de protecció de les víctimes. 

 

La modalitat semipresencial inicialment prevista va ser 
cancel·lada a causa del nivell d'incidència de la pandèmia 
COVID-19 i es va impartir íntegrament de manera virtual, a 
través de l'aulaidhc.org. 

Volem agrair a totes les persones participants, tant ponents 
com estudiants, la col·laboració i l'esforç per a mantenir i 
seguir amb el curs en unes circumstàncies excepcionals. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OgcyvAAb0cM&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=OgcyvAAb0cM&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=n1i_kpxgKRc&feature=emb_imp_woyt
https://www.idhc.org/es/formacion/programa-39-curso-anual-de-derechos-humanos-derechos-humanos-ante-desafios-globales.php
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Taller virtual 

Igualtat i No Discriminació 
[4 febrer] 

 26 tècnics/ques de l’Ajuntament de Sabadell 

Què entenem per discriminació? On i com es 
manifesta? Es coneix la dimensió real de totes 
les formes de discriminació que es produeixen a 
la ciutat? Respecte a quines persones? Com 
actuar des de l'administració local de manera 
integral i interseccional? En el taller es 
proporcionen estratègies per a donar respostes 
a aquestes necessitats socials més enllà de les 
normes jurídiques. A petició de l'Ajuntament de 

Sabadell, en el marc del conveni de col·laboració que manté 
amb l'IDHC. 

 

 

Sessions formatives virtuals 

Mecanismes i estàndards internacionals de 

la igualtat i la no discriminació 
[28 març i 26 de maig] 

 58 membres de moviments i organitzacions contra la 
discriminació i personal d'administracions públiques amb 
competències en igualtat. 

Sessions pràctiques, per a facilitar l'ús de la guia 
Igualtat i No Discriminació. Mecanismes i 
estàndards internacionals, que permet conèixer 
el contingut del dret a la igualtat i la no 
discriminació en els quatre sistemes 
internacionals de protecció dels drets humans, 
així com els òrgans encarregats de vigilar el seu 
compliment i els procediments per a denunciar 
vulneracions, a partir de casos pràctics. 

 

 

Cicle formatiu virtual 

Protecció internacional de Drets Humans 
[5, 12 i 19 de maig] 

121 persones defensores de drets humans i membres 
de moviments, entitats i institucions que donen suport a 
defensors i defensores. 

Cicle de tres sessions pràctiques enfocades a 
millorar l'accés a mecanismes internacionals de 
protecció per a la prevenció o denúncia de 
vulneracions de drets humans: 

 Elaboració d'informes ombra per l'EPU i Comitès 
ONU 

 Presentació de denúncies davant els Comitès de 
l'ONU 

 Presentació de denúncies davant el Sistema 
Interamericà de Drets Humans 

 

 

Curso virtual 

El Tribunal Europeu de Drets Humans: 

funcionament, procediment d'accés i 

jurisprudència (3a edició) 
[18 octubre - 30 novembre] 

19 professionals jurídics, estudiants de dret i activistes 
de drets humans 

Curs teoricopràctic per a analitzar els drets 
reconeguts en l'àmbit europeu, a través del 
Conveni Europeu de Drets Humans, la 
jurisprudència del TEDH, i conèixer les eines per 
a presentar demandes davant el TEDH. 

 

 

Sessió virtual 

Elaboració d'informes integrals sobre 

discriminació en l'àmbit municipal 
[16 desembre] 

20 membres de la Red Española de Ciudades 
Inteligentes - RECI 

En el marc de la jornada 'L'actuació municipal en 
la prevenció de la discriminació', organitzada per 
la RECI, vam impartir una sessió formativa 
pràctica sobre com elaborar informes integrals 
de discriminació en l'àmbit municipal. A petició de 
la Red Española de Ciudades Inteligentes - RECI 

 

 

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 del pla 
d'estudis, la facilitació de material docent i 
l'acollida d'estudiants en pràctiques. 
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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 
diferents universitats. El 2021 van realitzar les 
pràctiques en l'IDHC: 

 Anna Pont Torres, com a estudiant del Màster 
Universitari en Protecció Internacional dels Drets 
Humans de la Universidad de Alcalá (febrer – agost 
2021). 

 Rosa Maria Reina Caparrós, com a estudiant del 
Màster en Drets Humans, Democràcia i Globalització 
de la Universitat Oberta de Catalunya (març – abril 
2021). 

 María Agostina Passera, com a estudiant del 
Màster Universitari Avançat en Ciències Jurídiques de 
la Universitat Pompeu Fabra (des de setembre 2021). 
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Incidència 

pública 

 

 

 

 

 

 

Igualtat i no 
discriminació 

Tecnologies i drets 
humans 

Defensores i 
defensors 

Drets i llibertats 
fonamentals 

Enfocament de 
drets humans 

Drets humans a la 
ciutat 

Pla de Drets 
Humans de 
Catalunya 

Sistemes 
internacionals de 

protecció

  

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, el 2021 hem realitzat els projectes i activitats 
que a continuació es detallen en el marc de les següents 
temàtiques. 
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Igualtat i no discriminació 

Propostes formatives i eines d'anàlisi i 

d'intervenció per abordar les 

discriminacions amb perspectiva 

interseccional 

L'enfocament interseccional, nascut a finals dels 
90 de la mà d'activistes i acadèmiques negres, 
posa en relleu els diversos eixos i motius de 
discriminació i analitza el resultat de la seva 
interacció, subratllant la necessitat d'abordar la 
discriminació de manera holística i atenent 
també al context que genera relacions de poder 
diverses i canviants. 

Amb l'objectiu de reforçar i aprofundir en les 
capacitats i coneixements per a la posada en 
pràctica de la interseccionalitat en les polítiques 
d'igualtat, al llarg del 2021 s'ha continuat amb el 
projecte "Propostes formatives i eines d'anàlisi i 
d'intervenció per abordar les discriminacions 
amb perspectiva interseccional ". 

En concreta es van realitzar les següents 
activitats: 

 Publicació de l'estudi Aplicació de la 
interseccionalitat en les polítiques i serveis 
d'igualtat i no discriminació: reflexions 
crítiques i recomanacions, elaborat amb el 
Grup d'Estudis de Gènere: Traducció, 
Literatura i Comunicació (GETLIHC) de la 
Universitat de Vic- UCC a partir dels resultats 
dels grups de discussió amb professionals 
que, des de diferents àmbits d'experiència i 
coneixement, treballen en serveis d'igualtat i 
no discriminació, per a posar en comú 
experiències i analitzar quines són les 
dificultats i potencialitats de treballar 
incorporant la perspectiva interseccional. 

 Taula rodona sobre Bases de dades 
interseccionals contra el racisme, organitzada 
amb l'Espai Societat Oberta, per a presentar 
les conclusions del diagnòstic Dades per a la 
identificació d'interseccionalitats en l'Estat 
espanyol: una missió impossible avui? i 
debatre amb membres del moviment 
antiracista i representants de la Direcció 
General per a la Igualtat de tracte i Diversitat 

Ètnic Racial la conveniència de la recollida de 
dades en les polítiques d'igualtat. 

 Elaboració de la Guia d'estàndards 
internacionals sobre Igualtat i No 
Discriminació i impartició de dues sessions 
pràctiques per a facilitar la seva utilització. 

 Publicació del monogràfic Drets Humans des 
d'una perspectiva interseccional amb 
reflexions de diferents persones expertes 
sobre l'aportació de la interseccionalitat a la 
garantia de la igualtat davant la llei, el dret al 
treball, el dret a un nivell de vida adequat, 
l'educació i l'erradicació de la violència contra 
les dones. 

 Impartició d'una sessió sobre com elaborar 
informes integrals de discriminació en l'àmbit 
municipal, en el marc de la jornada 
'L'actuació municipal en la prevenció de la 
discriminació', organitzada per la Red 
Española de Ciudades Inteligentes. 

Amb el suport financer de l'Agència Catalana de Cooperació 
a al Desenvolupament i l'Ajuntament de Barcelona 

SUPORT. Eines per a l'atenció a víctimes de 

delictes d'odi 

Més enllà del impacte negatiu de les 
manifestacions d'odi a la convivència i la 
normalització de la discriminació, aquestes 
pràctiques generen greus afectacions físiques i 
psicològiques en les persones afectades. 

El 2021 continuem amb el projecte SUPORT, 
iniciat el 2019 en col·laboració amb SOS 
Racisme Catalunya, amb els objectius de 
detectar les necessitats de les persones 
vulnerades pels delictes d'odi per realitzar de 
forma efectiva els drets dels quals són titulars i 
de 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 llarg de l'any es van publicar els estudis: 
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 Justícia restaurativa en casos d'odi i 
discriminació 

 Guia per a la incorporació dels enfocaments 
psicosocial i restauratiu en els serveis 
d'acompanyament a víctimes d'incidents i 
delictes d'odi i discriminació 

 Anàlisi dels serveis d'organitzacions i 
administracions públiques per a víctimes de 
delictes d'odi i discriminació a Barcelona 

I es va organitzar el cicle de webinars “ESTEM 
REPARANT EL DANY? Justícia i pràctiques 
restauratives en l’abordatge de casos d’odi i 
discriminació” per a la reflexió i el debat entre 
persones expertes i professionals sobre aquest 
model de justícia, les seves eines i les 
possibilitats d'aplicació en casos de delictes i 
incidents d'odi i discriminació per a millorar 
l'acompanyament a les víctimes i la reparació del 
mal. 

 Justícia i pràctiques restauratives: ¿què son i 
què poden oferir en casos de delictes d’odi i 
discriminació?  Vídeo 

  Estem «reparant el dany»? L’acompanyament 
a víctimes d’odi i discriminació: què estem 
fent bé, què malament i què queda per fer  
Vídeo 

Amb el suport financer de l'Ajuntament de Barcelona 

[Webinar] L'extrema dreta en l'estat 

espanyol: diagnòstic i accions jurídiques, 

comunicatives i comunitàries antiracistes 

L'estudi L'extremisme de dreta entre la joventut 
espanyola: situació actual i perspectives, 

encarregat per l'Instituto de la Juventud 
Española- Injuve, conclou que l'extrema dreta 
espanyola està tractant activament d'arribar a 
les persones joves, i l'està aconseguint, ja que 
aquesta ideologia resulta cada vegada més 
atractiva. 

Davant aquesta realitat i amb l'objectiu 
d'impulsar l'articulació de respostes per a fer 
front al discurs de l'extrema dreta, 
ultranacionalista, antimigratori, contrari a les 
minories i antifeminista, amb NOVACT, 
organitzem aquest webinar el juny de 2021. A 
partir de la presentació de les principals 
conclusions, es van plantejar diferents iniciatives 
per a frenar l'expansió d'aquests discursos des 
del món jurídic, la comunicació i els moviments 
socials.  

Platónic 

En aquesta iniciativa liderada per Ecos do Sur 
que va comptar també amb la col·laboració de 
SOS Racisme Catalunya, hem continuat el treball 
dels projectes Ciberespect I i II orientat a la 
prevenció dels discursos d'odi. Es va realitzar 
una enquesta de coneixements i preferències 
formatives entre un conjunt de col·lectius 
(membres d'entitats socials, persones que 
treballen en la comunicació, personal tècnic 
d'administracions públiques, professorat de 
secundària i activistes, principalment) que van 
ser la base d'un cicle de conferències que es van 
realitzar a continuació. L'IDHC va impartir una 
sessió centrada en aspectes jurídics dels 
delictes d'odi.. 

Amb el suport financer de la Fundació La Caixa 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgripEJBCoI7sQnYvZIi82_kl5SNXDWxr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgripEJBCoI7sQnYvZIi82_kl5SNXDWxr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgripEJBCoI7sQnYvZIi82_kl5SNXDWxr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgripEJBCoI7sQnYvZIi82_kl5SNXDWxr
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Tecnologies i drets humans 

Els riscos i oportunitats de la digitalització i l'ús 
de les tecnologies per als drets humans suposen 
un dels principals reptes per a la seva protecció i 
garantia en l'actualitat i en el futur. Es tracta d'un 
àmbit molt ampli i complex que és necessari 
abordar des del rigor, amb coneixement 
especialitzat i en coordinació amb els actors 
implicats en l'expansió de les tecnologies en tots 
els àmbits de la vida. 

L'IDHC ha estat desenvolupant al llarg de 2021 
un procés de recerca, capacitació i 
desenvolupament d'aliances que permeti definir 
l'estratègia i prioritats de treball de l'entitat per a 
contribuir a la implantació i utilització d'aquestes 
tecnologies seguint els estàndards i principis 
dels drets humans. 

El procés es va iniciar amb un cicle de sessions 
d'intercanvi amb entitats de referència:  

 Anàlisi de la situació i impacte de les 
tecnologies digitals en els drets humans: 
privacitat, llibertat d'expressió, reunió i 
manifestació, i dret a viure lliure de violència. 
Impartit per @derechosdigitales. 

 Igualtat i no discriminació. Com es dissenyen 
i operen els algoritmes, com afecten el dret a 
la igualtat i com combatre'ls. Per Coding 
Rights (Brasil) i Paz Peña 

 Perspectives de futur d'internet: Processos 
de descentralització en marxa i perspectives 
de la lluita pels drets. Per Xnet (Barcelona) 

 Bretxa digital i enfocament feminista. Per 
l’Asociación para el Progreso de las 
Comunicaciones (APC- Internacional) 

 Tecnologies de vigilància i control social vs. 
Tecnologies d'intel·ligència artificial 

A partir d'aquesta recopilació de coneixement, es 
van definir els tres àmbits de treball sobre els 
quals desplegar el procés de recerca: 

 Estudi marc introductori per a identificar 
efectes específics de les tecnologies digitals 
sobre els 27 drets recollits en la Declaració 
Universal dels Drets Humans (DUDH). 

 Anàlisi dels efectes específics de la 
intel·ligència artificial (IA) en el dret a la 
igualtat i no discriminació. 

 Anàlisi dels efectes de les tecnologies 
digitals en l'exercici de la llibertat d'expressió. 

Les tres recerques seran publicades en 2022 i 
marcaran part de l'agenda d'incidència de l'IDHC 
per als pròxims anys, tant en l'àmbit 
internacional com intern. 

Defensores i defensors 

Premi Solidaritat  

L’Associació invia va ser la candidatura 
guanyadora del Premi Solidaritat 2020. De les 16 
candidatures presentades a la convocatòria, el 
jurat del premi, format per representants 
d'organitzacions i activistes de drets humans, ha 
volgut reconèixer la tasca en defensa dels drets 
de les persones que pateixen violència i 
discriminació, especialment les dones 
maltractades. 

En el marc del Premi Solidaritat 2020, l'IDHC va 
atorgar també la menció especial mitjans de 
comunicació al periodista Joan Roura, pel seu 
periodisme rigorós i compromès, imprescindible 
per a conèixer i entendre en clau de drets 
humans la realitat d'Orient Mitjà, incorporant 
sempre les veus oblidades de les víctimes dels 
conflictes 

El premi va ser lliurat en un acte públic el 15 de 
juny de 2021 en el Parlament de Catalunya.  
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 Vídeo de l’acte de lliurament 

 A l'octubre es va convocar el Premi Solidaritat 
2021. La convocatòria per a presentar 
candidatures va romandre oberta fins a 
desembre. Les candidatures seran estudiades 
pel tribunal durant els primers mesos de 2022. 

Protegim el dret a defensar un futur per a 

totes en un món en emergència climàtica i 

ecològica 

L'IDHC col·labora en aquest programa liderat per 
l'associació Entrpobles que té per objectiu 
promoure el coneixement, la iniciativa i la 
incidència ciutadana per a la protecció dels 
defensors i defensores del medi ambient davant 
la criminalització que pateixen, així com 
potenciar sinergies i el treball conjunt entre 
entitats, col·lectius i administracions públiques. 
Per a això, s'han desenvolupat les següents 
activitats: 

 Desenvolupament d'una recerca sobre el dret 
d'asil per raons mediambientals i la seva 
relació amb la defensa del medi ambient que 
es publicarà en 2022. 

 Capacitació a persones defensores en l'accés 
a mecanismes internacionals de protecció 
amb la facilitació d'unes guies pràctiques i 
sessions formatives per a la seva utilització. 

 Producció d'una exposició sobre migracions 
per causes climàtiques que estarà itinerant 
pel territori català al llarg de 2022. 

Amb el suport financer de l'Ajuntament de Barcelona 

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'11a edició del projecte va comptar amb la 
participació de 14 reconeguts defensors i 
defensores. L'edició va ser eminentment virtual i 
durant tot l'any es van dur a terme activitats de 
sensibilització, visibilització i incidència política i 
social, amb l'objectiu de donar a conèixer la 
tasca que realitzen i per a conscienciar a la 
ciutadania sobre la importància de la defensa 
dels drets humans i el suport internacional a les 
seves lluites, en els 27 municipis participants. 

 Pàgina web del projecte 

En el marc del projecte, l'IDHC amb l'ICIP i Casa 
Amèrica vam organitzar el diàleg "Defensa dels 
Drets Humans: Què estem aprenent amb la 
pandèmia" amb activistes de tot el món on es 
van abordar qüestions com les noves estratègies 
adoptades pels defensors i les defensores en 
l'escenari advers per als drets humans provocat 
per la crisi global de la Covid-19 i les conclusions 
que es poden obtenir a partir de les experiències 
viscudes en aquest període. 

El projecte és fruit de la col·laboració de 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 i compta amb el suport 
financer de la Diputació de Barcelona i la ACCD. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LIo-XFiYYVs
https://www.youtube.com/watch?v=LIo-XFiYYVs
https://ciutatsdretshumans.cat/
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Drets i llibertats fonamentals 

Revista idees: Drets humans i repressió 

política 

A petició del Centre d'Estudis de Temes 
Contemporanis de la Generalitat de Catalunya, 
l'IDHC ha coordinat una secció especial sobre 
drets humans i repressió política, com a part 
d'un monogràfic de la Revista IDEES sobre drets 
civils i polítics amenaçats al segle XXI. Publicat 
al primer trimestre de 2021. La secció se 
composa de sis informes on s'analitza la 
vulneració de drets fonamentals a causa de la 
repressió política durant el període 2015-2020 en 
sis àrees geogràfiques específiques: Europa, 
Amèrica Llatina, Àsia, el Magreb i Mashreq, 
Àfrica subsahariana, els Estats Units, la Xina i 
Rússia.. 

 Monogràfic 

L'11 de març es va organitzar l'acte de 
presentació, un diàleg amb els autors i autores 
que han elaborat els informes. 

 Vídeo de l’acte de presentació  

 Reforma de la llei de Seguretat Ciutadana 

El novembre de 2021 quan es va conèixer la 
proposta de reforma de la Llei de Seguretat 
Ciutadana, l'IDHC va promoure en el marc de la 
coalició Defender a Quien Defiende un 
comunicat sol·licitant el compliment de les 
recomanacions internacionals per a garantir el 
dret a la lliberta d'expressió, el dret d'associació i 
els drets de les persones migrants i sol·licitants 
d'asil. L'IDHC ha denunciat internacionalment el 
minvament de garanties en aquests àmbits que 
suposa la legislació en vigor.  

 

 

 

 

 

Enfocament de drets humans 

 

INCORPORACIÓ I APLICACIÓ DELS DRETS HUMANS A 

LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

L'IDHC col·labora amb Alternativa Intercanvi amb 
Pobles Indígenes en aquest projecte que té per 
objectiu reforçar la coherència de les polítiques 
públiques a partir de les experiències municipals 
en la matèria. Per a això, l'IDHC va publicar en 
2020 una recerca sobre el marc normatiu i 
jurisprudencial aplicable a les clàusules socials 
vinculades amb la protecció dels drets de 
persones i pobles indígenes en la contractació 
pública municipal. I en maig de 2021 va 
col·laborar en el webinar "Pobles Indígenes i 
contractació pública socialment responsable: 
possibilitats i estratègies d'aplicació del Conveni 
169 OIT", en el qual representants de la 

Generalitat i de l'ajuntament de Barcelona, així 
com personal d'entitats i de les Nacions Unides 
analitzen i exploren vies d'incorporació del C169 
OIT, i específicament la Consulta Lliure Prèvia i 
Informada com un requisit de compliment de 
drets per a la contractació pública responsable. 

 Vídeo del webinar 

 El projecte compta amb el suport financer de l'Ajuntament 
de Barcelona. 

 

Corrupció i Drets Humans 

El maig de 2021, es va presentar l'Estudi sobre 
els vincles entre la corrupció i els drets humans, 
encarregat a l'IDHC per l'Oficina Antifrau de 

https://revistaidees.cat/drets-humans-i-repressio-politica-al-mon/
https://www.youtube.com/watch?v=blZZ3UvX8sM
https://www.youtube.com/watch?v=blZZ3UvX8sM
https://www.youtube.com/watch?v=63p4St-n638
https://www.youtube.com/watch?v=63p4St-n638
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Catalunya. En la presentació van participar 
membres de l'OAC i de l'IDHC per a exposar les 
conclusions del treball, així com la necessitat de 
la recerca que aprofundeix en com la corrupció 
pot constituir una vulneració de drets humans i 
aporta eines per a ser utilitzades en les 
actuacions preventives amb un enfocament de 
drets. 

L'estudi i la guia pràctica desenvolupada per a la 
seva divulgació suposa un recurs clau en 
l'estratègia de l'OAC per a proporcionar un marc 
de reflexió i actuació que faci possible l'aplicació 
dels principis i mecanismes de drets humans en 
els programes de lluita contra la corrupció. 

 Vídeo de la presentació 

 

Àgora ONGD -espai de reflexió sobre les 

polítiques de cooperació internacional de 

l'Ajuntament de València- 

L'IDHC va participar el novembre de 2021 en 
l'Àgora ONGD – l'espai de reflexió sobre les 
polítiques de cooperació internacional de 
l'Ajuntament de València. En concret, en la taula 
rodona sobre l'enfocament de gènere i basat en 
drets humans en la cooperació i en l'educació 
per al desenvolupament, juntament amb 
membres d'altres entitats especialitzades i 
personal de la regidoria de cooperació i 
desenvolupament. En el marc de la taula es van 
exposar els principals elements de la guia per a 
l'aplicació de l'Enfocament de Gènere i Basat en 
els Drets Humans, aportant eines pràctiques per 
a treballar amb aquest enfocament en les 
diferents fases del cicle del projecte, però també 
en les mateixes organitzacions. 

 

 

 

 

Drets humans a la ciutat 

Ajuntament de Terrassa 

En el marc del conveni de l'IDHC amb 
l'Ajuntament de Terrassa per a l'assessorament 
tècnic que faciliti la incorporació de l'enfocament 
de drets en les polítiques municipals, al llarg de 
2021 s'han desenvolupat les següents activitats: 

 Acompanyament per a la inclusió de 
l'enfocament de drets en el Pla de Govern 
municipal, a partir de la capacitació de l'equip 
de govern i de la revisió del PG, així com dels 
mecanismes per a la seva avaluació. 

 Inici del procés formatiu amb els treballs 
preparatoris d'un vídeo sobre el dret a la 
ciutat i de la guia de continguts per al cicle de 
formacions a personal municipal 

L'IDHC segueix participant en la Comissió 
Ciutadana de Seguiment i Impuls de la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat de Terrassa com a entitat observadora. 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. 

Ajuntament de Sabadell 

L'IDHC col·labora i assessora l'Ajuntament de 
Sabadell en la inclusió dels drets humans en les 
polítiques públiques. La col·laboració al llarg de 
2021 s'ha concretat en:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=jf8zjOWhdmM
https://www.youtube.com/watch?v=jf8zjOWhdmM
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 Col·laboració en la implementació del 
programa municipal anual de drets humans 

 Activitats formatives i divulgatives per a la 
capacitació en drets humans del personal 
tècnic municipal i de membres de la societat 
civil. En el marc d'aquestes activitats es va 
organitzar la taula rodona “Tecnologia i drets 
humans” al novembre i s'impartirà un taller 
sobre interseccionalitat a principis de 2022.  

Sindicatures locals  

Les sindicatures de greuges i defensories locals 
tenen la funció de defensar els drets 
fonamentals i llibertats públiques i supervisar les 
actuacions dels respectius ajuntaments. Es 
tracta d'unes institucions que han guanyat una 
gran rellevància en les últimes dècades. 

En col·laboració amb el Fòrum de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya (FòrumSD) posem en marxa un 
projecte conjunt per a millorar i enfortir el seu 
paper en la defensa dels drets humans. Per a 
això, en 2021 iniciem un estudi de camp per a 
analitzar el funcionament, fortaleses i febleses 
de les sindicatures existents, que permeti 
establir una estratègia formativa i d'incidència 
que s'implementarà al llarg de 2022. 

Agendes de pau i seguretat locals 

L'espai urbà és on les violències i la inseguretat 
es fan més visibles: les desigualtats, les 
agressions racistes i per raó d'altres 
característiques personals, l'accés a recursos 
bàsics... En aquest context, l'IDHC col·labora 
amb el Centre Delàs d'Estudis per la Pau en un 
projecte que es proposa impulsar polítiques de 
pau i seguretat a les ciutats alternatives a 
l'actual i hegemònic paradigma securitari, amb la 
participació activa de la societat civil. 

Per a això, en 2021 es van desenvolupar les 
següents activitats: 

 Inici de l'estudi marc sobre les violències a 
les ciutats  

 Inauguració del cicle de webinars sobre 
seguretat i pau a les ciutats, amb una primera 
trobada sobre les identificacions per perfil 

racial.  Vídeo del webinar 

 El projecte compta amb el suport financer de la Diputació 
de Barcelona 

 

Pla de Drets Humans de Catalunya 

L'IDHC integra, al costat del Síndic de Greuges, la 
junta general de l'Estructura de Drets Humans de 
Catalunya, que compta també amb un Consell 
Assessor de persones i entitats expertes en 
drets humans. La EDHC es va crear el 2017 amb 
el mandat d'elaborar el primer Pla de Drets 
Humans. Document que es va presentar al 
desembre 2020 i en el qual es recullen les 
accions legislatives, administratives i polítiques 
que s'han d'implementar per millorar la garantia i 
efectivitat dels drets humans. 

Descarregar el Pla en PDF 

Al llarg de 2021, l'Estructura ha estat 
desenvolupant el sistema d'indicadors que 
permetrà avaluar i valorar el grau de compliment 
del pla. 

L'IDHC s'ha encarregat d'elaborar la proposta 
d'indicadors per al dret a la protesta. 

Sistemes internacionals de protecció 

https://www.youtube.com/watch?v=iYDD3u-pgRA
https://www.youtube.com/watch?v=iYDD3u-pgRA
https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/otras-publicaciones/plan-de-derechos-humanos-de-cataluna.php
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Sistema Universal 

L'IDHC compta amb l'estatut consultiu de 
l'ECOSOC, que acredita la participació en els 
mecanismes de protecció de sistema de 
Nacions Unides per denunciar vulneracions i 
vigilar el compliment dels estàndards 
internacionals de drets humans. 

 Diàleg Interactiu amb el Comitè de 
Treballadors Migrants i les seves famílies 
sobre l'Observació General núm. 5 (2021) 
sobre els drets dels migrants a la llibertat, a 
no ser detinguts arbitràriament i la seva 
connexió amb altres drets humans.  

 Fòrum de Drets Humans, Democràcia i Estat 
de Dret sobre l'accés a la justícia de l'Oficina 
de l'Alt Comissionat per als Drets Humans 

 Contribució a l'informe sobre canvi climàtic i 
drets humans que està preparant l'Alt 
Comissionat 

Amb l'objectiu de facilitar la participació de la 
societat civil, l'IDHC 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 en 

una secció especial de la pàgina web.  Especial 
web 

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 de Consell d'Europa i en les 
anàlisis i divulgació de les principals sentències 
que emet el Tribunal Europeu de Drets Humans 

sobre l'Estat espanyol.  Especial web 

  

https://www.idhc.org/ca/incidencia/especials/sistema-universal-de-proteccio-dels-drets-humans
https://www.idhc.org/ca/incidencia/especials/sistema-universal-de-proteccio-dels-drets-humans
https://www.idhc.org/ca/incidencia/especials/sistema-europeu-de-proteccio-dels-drets-humans
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Participació i treball en xarxes 

L’IDHC forma part de: 

 Asociación Europea pels los Derechos 
Humanos - AEDH 

 Coordinadora de Entitats Amb Palestina al 
Cor 

 Defender a quien defiende 

 Euro-Mediterranean Network for Human 
Rights– EMNHR.  

 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- Observatori para Prevenir el 
Extremisme Violento 

 Plataforma contra la impunitat del 
franquisme 

 Plataforma DESC 

 VotXTothom 

 Pobresa Zero 

 SomDefensores 

 Stop Mare Mortum 

 Stop Tasser 

 Tancarem el CIE 

 

 

  



 

 

 

Investigació i  

Publicacions 
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Publicades al 2021 

 

 

 

 

 

 

  

Drets humans des d'una perspectiva interseccional 

Una aproximació a l'estudi dels drets humans des d'una mirada interseccional. 
Per a això, cinc persones expertes reflexionen sobre les aportacions de la 
interseccionalitat a la garantia de drets en cinc àmbits concrets: la igualtat 
davant la llei, el dret al treball, el dret a un nivell de vida adequat, l'educació i la 
violència contra les dones. 

Descarregar PDF

Igualtat i No Discriminació. Mecanismes i estàndards internacionals 

La guia realitza un estudi en profunditat dels estàndards internacionals que 
defineixen el reconeixement jurídic, el contingut, l'abast i el desenvolupament del 
dret a la igualtat i la no discriminació, en els quatre sistemes internacionals de 
protecció dels drets humans. A més facilita els mecanismes i procediments per 
a la seva protecció en cadascun d'aquests sistemes. 

Descarregar PDF

 

Aplicació de la interseccionalitat en les polítiques i serveis d’igualtat i no 
discriminació: reflexions crítiques i recomanacions 

El document té com a objectiu aterrar l’aplicació de la interseccionalitat en un 
àmbit específic: el de les polítiques i serveis d’igualtat i no discriminació. Es 
faciliten pautes per a la concreció de la interseccionalitat en diferents àmbits de 
les polítiques i serveis d'igualtat i no discriminació, apuntant així mateix alguns 
dels reptes que presenten, d'una primera aproximació teòrica i dels resultats de 
les sessions d’un grup de treball de persones expertes en polítiques i accions 
d’igualtat i no discriminació d’associacions i administracions públiques. 

 Descarregar PDF

https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/discriminacio-intolerancia-i-odi/drets-humans-des-d-una-perspectiva-interseccional.php
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/discriminacio-intolerancia-i-odi/drets-humans-des-d-una-perspectiva-interseccional.php
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/igualtat-i-no-discriminacio-mecanismes-i-estandards-internacionals.php
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/igualtat-i-no-discriminacio-mecanismes-i-estandards-internacionals.php
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/discriminacio-intolerancia-i-odi/aplicacio-de-la-interseccionalitat-en-les-politiques-i-serveis-d-igualtat-i-no-discriminacio-reflexions-critiques-i-recomanacions.php
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Publicades AL 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justícia restaurativa en casos d'odi i discriminació 

La publicació explora vies per millorar la garantia dels drets de les víctimes d'odi 
a la justícia i a la reparació. Se centra en el paradigma restauratiu com a model 
de justícia i com a enfocament des del qual analitzar i abordar el mal provocat 
per delictes i incidents d'odi, per part dels serveis públics i privats d'atenció i 
acompanyament a víctimes, així com en qualsevol procediment sancionador, tant 
penal com administratiu. 

Descarregar PDF

 

Guia per a la incorporació dels enfocaments psicosocial i restauratiu en els serveis 
d'acompanyament a víctimes d'incidents i delictes d'odi i discriminació 

La guia ofereix pautes i orientacions pràctiques per a la labor diària de les 
organitzacions i serveis que atenen víctimes de discriminació, en totes les fases 
del seu acompanyament. Un punt de partida per a la revisió, no sols en l'àmbit 
institucional, sinó individual de tots els actors involucrats en el tracte i atenció a 
persones susceptibles de ser discriminades per algun motiu específic, ja que són 
també corresponsables en la seva reparació. 

Descarregar PDF

 

Anàlisi dels serveis d'organitzacions i administracions públiques per a víctimes de 
delictes d'odi i discriminació a Barcelona 

L'atenció i l'acompanyament a les persones víctimes de delictes d'odi i 
discriminació garanteixen els drets reconeguts en l'Estatuto de la Víctima del 
Delito? 

A partir de les fortaleses, febleses, amenaces i oportunitats identificades, 
l'informe formula una sèrie de recomanacions orientades a garantir el 
compliment dels drets reconeguts a les víctimes de delictes d'odi per part dels 
serveis d'atenció. 

 Descarregar PDF

https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/discriminacio-intolerancia-i-odi/justicia-restaurativa-en-casos-d-odi-i-discriminacio.php
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/discriminacio-intolerancia-i-odi/justicia-restaurativa-en-casos-d-odi-i-discriminacio.php
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/discriminacio-intolerancia-i-odi/guia-per-a-la-incorporacio-dels-enfocaments-psicosocial-i-restauratiu-en-els-serveis-d-acompanyament-a-victimes-d-incidents-i-delictes-d-odi-i-discriminacio.php
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/discriminacio-intolerancia-i-odi/guia-per-a-la-incorporacio-dels-enfocaments-psicosocial-i-restauratiu-en-els-serveis-d-acompanyament-a-victimes-d-incidents-i-delictes-d-odi-i-discriminacio.php
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/discriminacio-intolerancia-i-odi/analisi-dels-serveis-d-organitzacions-i-administracions-publiques-per-a-victimes-de-delictes-d-odi-i-discriminacio-a-barcelona.php
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Publicades AL 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Guia per a la participació de la societat civil en avaluacions periòdiques de drets 
humans davant Nacions Unides 

La guia constitueix una eina al servei d'organitzacions, moviments socials, 
persones i col·lectius que desitgin accedir i participar en els mecanismes i 
procediments de Nacions Unides, encarregats de vigilar el compliment dels drets 
humans, per a prevenir i denunciar vulneracions. 

El document se centra específicament en l'Examen Periòdic Universal i els 
Informes Periòdics als comitès de tractats. 

Descarregar PDF 

Guia per a la presentació de denúncies davant els comitès de Nacions Unides 

La segona guia per a organitzacions, moviments socials, persones i col·lectius 
que desitgin accedir i participar en els mecanismes i procediments de Nacions 
Unides se centra en el procediment de comunicacions individuals als comitès de 
tractat. 

Descarregar PDF

 

Guia per a la presentació de denúncies davant el Sistema Interamericà de Drets 
Humans 

La tercera guia per a organitzacions, moviments socials, persones i col·lectius 
que desitgin accedir i participar en els mecanismes i procediments 
internacionals, se centra específicament en el Sistema Interamericà de Drets 
Humans. 

 Descarregar PDF

https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/guia-per-a-la-participacio-de-la-societat-civil-en-avaluacions-periodiques-de-drets-humans-davant-nacions-unides.php
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/guia-per-a-la-presentacio-de-denuncies-davant-els-comites-de-nacions-unides.php
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/guia-per-a-la-presentacio-de-denuncies-davant-els-comites-de-nacions-unides.php
https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/guia-per-a-la-presentacio-de-denuncies-davant-el-sistema-interamerica-de-drets-humans.php
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Publicades AL 2021 

 

 

Iniciades AL 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Al llarg de l'any s'ha dut a terme un procés d'estudi i reflexió per a analitzar els 
impactes que les tecnologies tenen en els drets humans, així com els possibles 
riscos i contribucions per a la seva protecció i garantia. 

Fruit d'aquest procés s'elaboraran tres estudis: els impactes sobre cadascun dels 
articles de la Declaració Universal dels Drets Humans, 2) sobre el dret a la 
igualtat i a la no discriminació i 3) sobre la llibertat d'expressió. 

Tecnologies i drets 

humans 

Quin rol exerceixen les sindicatures locals en la protecció dels drets humans de 
proximitat? Quin ha estat el seu paper durant el context d'emergència viscut 
durant la pandèmia? 
L'IDHC i el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya estan duent a terme un estudi per a analitzar aquestes qüestions, amb 
l'objectiu d'enfortir el seu paper com a garants dels drets humans de proximitat. 

Sindicatures de greuges 

i defensories locals 

En el marc de el projecte "Protegim el dret a defensar un futur per a totes en un 
món en emergència climàtica i ecològica", l'IDHC desenvolupa una anàlisi jurídica 
dels obstacles i possibilitats per reconèixer el refugi a persones que abandonen 
el seu lloc d'origen per la degradació de medi ambient o per les seves activitats 
en defensa de l'entorn. L'estudi es fonamenta en la normativa internacional i 
nacional vigent a Colòmbia, Espanya, Mèxic i Xile. 

Refugi per motius 

ambientals 

En un món cada vegada més urbanitzat, les ciutats tenen un paper clau en la 
construcció de societats més justes, que afavoreixin la convivència, l'equitat, la 
democràcia i que garanteixin el respecte als drets humans. L'IDHC col·labora 
amb el Centre Delàs d'Estudis per la Pau en un informe sobre la violència i la pau 
a les ciutats, que amplií la comprensió de les violències en els contextos urbans, 
més enllà del concepte de seguretat hegemònic. 

Violències urbanes 

L'extremisme de dreta entre la joventut espanyola: situació actual i perspectives 

La recerca, encarregada per l'INJUVE, analitza com el context canviant actual 
està afectant les actituds i el discurs de les persones joves a Espanya, i en quina 
mesura troben atractius els discursos i les idees d'extrema dreta, com els 
discursos de l'odi. Examina si les persones joves estan ben equipades per a 
resistir la radicalització en un context caracteritzat per la desinformació. I 
proposa recomanacions dirigides a les administracions públiques i a les 
organitzacions de la societat civil per a prevenir la radicalització de dreta entre 
les persones joves. 

Descarregar PDF 

https://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/discriminacio-intolerancia-i-odi/l-extremisme-de-dreta-entre-la-joventut-espanyola-situacio-actual-i-perspectives.php
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Informació  

econòmica 
 

 
 

Ingressos 

En 2021 l'IDHC va obtenir uns ingressos de 241.182,60 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 

79% 

Serveis 

d'assessorament 

i formació 

11% 

Matrícules de 

cursos 

7% 

Quotes 

3% 
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L'import total ingressat per subvencions en 2021 ascendeix a 191.411,00€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalitat de 

Catalunya - Agencia 

Catalana de 

Cooperació al 

Desenvolupament - 

ACCD 

49% Ajuntament de 

Barcelona 

16% 

Ajuntament de  

Terrassa 

15% 

OSF 

13% 

Diputació de Barcelona 

4% 

Fundació La Caixa 

2% 
Ajuntament Sabadell 

1% 

Projectes subvencionats Importe 

Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament - ACCD 

 - Teixint xarxes de complicitat amb Amèrica Llatina 1.900,00 
- Abordar les discriminacions amb perspectiva interseccional 1.799,50 
- Dret a defensar un futur en un món en emergència  23.500,00 
- Reptes emergents 59.485,60 
- Justícia climàtica 7.500,00 

Diputació de Barcelona  
- Agendes locals de pau 8.000,00 

Ajuntament de Barcelona   
- Suport 8.000,00 

- Drets humans en la contractació pública 6.578,90 
- Abordar les discriminacions amb perspectiva interseccional 2.500,00 
- Reptes emergents 13.500,00 

Ajuntament de Terrassa 
 - Drets humans a la ciutat 27.500,00 

Ajuntament de Sabadell 
 - Drets humans en la ciutat 2.500,00 

OSF 
 - Drets humans i tecnologies * 24.454,00 

Fundació La Caixa 
 - Platonic 4.193,00 
 

*projectes finalitzats abans de 2021, amb imputació econòmica en l'exercici  
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Despeses 

Durant 2021 es van suportar despeses per valor de 239.168,14€, 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 incidencia 

 

 

 

 

 

 

 

  

Despeses de 

personal 

69% 

Despeses derivades 

de l'execució de 

projectes 

19% 

Serveis exteriorns 

9% 

Ajust IVA 

3% 



 

 

 

 

 

 

 

 


