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PRESENTACIÓ

1

FORMACIÓ
A l’IDHC posem a disposició de les persones i les organitzacions els nostres coneixements sobre
drets humans i sobre els canals d'accés als mecanismes per la seva protecció. Oferim les eines
perquè es pugui passar de l'acció a la prevenció sense que s'hagi d'arribar sempre a la
denúncia.
La formació en drets humans constitueix una de les línees de treball de l’IDHC que en els
darrers anys s’ha consolidat amb un alt nombre d’activitats i es completa amb l’acolliment de
persones en pràctiques, un valor fonamental per la nostra entitat.

CURSOS, TALLERS I ALTRES
ACTIVITATS FORMATIVES
Curs virtual per a membres de l’IDHC: Breu introducció als drets humans
Durant tot el 2015 es va posar a disposició dels membres de l’IDHC un curs virtual d’introducció
als drets humans. Aquest curs es desenvolupa de forma permanent a l’aulaIDHC.org i es
composa de les següents unitats:
1.
2.
3.
4.
5.

Aproximació als drets humans des d'una perspectiva internacional.
Drets humans i Nacions Unides.
Drets humans i el Consell d'Europa.
Drets humans i l'Organització d'Estats Americans.
Drets humans i la Unió Africana.

Els participants realitzen les unitats i s’autovaloren sense un imperatiu temporal. D’aquesta
manera totes les persones que formen part de l’IDHC, socis, col·laboradors i estudiants en
pràctiques, reben una formació introductòria fonamental per desenvolupar les seves tasques a
l’entitat. Durant 2015 quinze persones han realitzat aquest formació
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La formació en drets humans que realitzem recull un gran abast de temàtiques i diversos
formats que s’adapten a les necessitats socials. L’IDHC se ha constituït en un referent en
l’educació en drets humans, per això se’ns sol·liciten col·laboracions puntuals en programes
formatius i l’organització de formacions específiques per diversos col·lectius.
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Aprenentatge vivencial i participatiu. Eines pràctiques per Educació en Drets
Humans per a Infants
Durant 2015, l’IDHC va col·laborar amb l’Associació d’Educadors en Drets Humans - AHEAD en
la realització d’un curs semipresencial per als mestres de primària i secundària en actiu sobre
educació en drets humans, la metodologia de l’aprenentatge vivencial i l’enfocament
participatiu, així com la utilització del Manual d’Educació en Drets Humans amb Infants del
Consell d’Europa.
L’IDHC es va encarregar de donar suport virtual a les sessions presencials mitjançant la creació
d’una comunitat a l’aulaIDHC.org i del desenvolupament d’un mòdul amb les següents
temàtiques:
1.
2.
3.
4.

Internalització dels drets humans i mecanismes de garantia
Noció i característiques dels Drets Humans
La Carta de les Nacions Unides i la Declaració Universal
Sistemes regionals de protecció dels Drets Humans

Al curs, que va comptar amb el reconeixement del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, també van participar l’Institut de Ciències de l’Educació Josep
Pallach de la Universitat de Girona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Consultar el programa detallat del curs i altra informació docent a www.aulaIDHC.org

33è Curs anual: Els Drets humans com a eina de transformació social
El 33è Curs de Drets Humans va tenir lloc del 2 al 19 de març de 2015 al l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona i va comptar amb la participació de 73 estudiants i de 26 experts
encarregats de les diferents sessions.

Formació en drets humans

Sota el títol de “Drets humans: Caixa d'eines per a construir un món millor”, es va dissenyar un
programa centrat en l’anàlisi de la situació actual de determinats drets i en l’estudi dels
mecanismes per la seva protecció. Es van exposar experiències de col·lectius i de persones que
treballen contra la vulneració d’aquests drets per tal d’estudiar alternatives o noves mirades
dels drets humans que serveixin per una verdadera transformació social.
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El programa va ser completat amb tallers voluntaris a SOS Racisme, a la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat i a l’Oficina per la No Discriminació, on el estudiants van conèixer com
aquestes institucions desenvolupen la seva tasca diària de defensa dels drets humans. També
es van realitzar altres activitats per aprofundir en las pràctica de la defensa dels drets humans
amb un taller sobre eines per lluitar contra el discurs de l’odi a Internet, un videofòrum de
curtmetratges del Badalona Film Festival-FILMETS i un espai d’intercanvi d’experiències per als
estudiants.
En el marc del curs es van oferir tres borses de viatge i estudi per a estudiants de América
Llatina, unes pràctiques al Síndic de Greuges de Catalunya i tres visites d’estudi al Consell
d’Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans (aquestes activitats es detallen a l’apartat
sobre ajudes a la formació).
El curs va estar reconegut un any més pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, com a activitat de formació permanent, i per la Universitat Autònoma de

Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Internacional de Catalunya i la
Universitat Oberta de Catalunya amb crèdits de lliure elecció i crèdits ECTS.
El curs va comptar amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD) i amb la col·laboració de HURI-AGE “Red Tiempo de los derechos” i
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Consultar el programa detallat del curs i altra informació docent a www.idhc.org

Curs virtual: Dones i Conflictes. Violència sexual i mecanismes de protecció
internacional (2a edició)
Del 9 de març al 20 d’abril del 2015 es va organitzar amb l’Escola de Cultura de Pau de la
Universitat de Barcelona la segona edició del curs virtual sobre Dones i Conflictes: violència
sexual i mecanismes de protecció internacional. El curs, que es va desenvolupar a
l’aulaIDHC.org, va comptar amb la participació de 28 persones, entre membres d’organitzacions
de dones, activistes i defensores dels drets humans.

1. Introducció a l'estudi dels conflictes armats des d'una perspectiva de gènere
2. La violència sexual en els conflictes armats
3. Accés als mecanismes internacionals de protecció dels drets humans
Consultar el programa detallat del curs i altra informació docent a www.idhc.org

Curs semi presencial: El Tribunal Europeu de Drets Humans
El curs semi presencial sobre el Tribunal Europeu de Drets Humans es va organitzar per segon
any consecutiu amb l’objectiu de promoure la utilització i facilitar a l’advocacia l’accés al
sistema europeu de drets humans i al seu òrgan jurisdiccional, el Tribunal Europeu de Drets
Humans, un recurs fonamental pels casos de vulneració de drets humans.
La part virtual del curs es va desenvolupar a l’aulaIDHC.org del 30 de març al 8 de juny. Durant
aquestes cinc setmanes, els setze advocats que van participar es van centrar en:
1. El Conveni Europeu per la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals i
la seva interpretació
2. El procediment davant del Tribunal Europeu de Drets Humans: de la presentació de la
demanda a la sentència
3. El procés de presentació d’una demanda davant del TEDH
La part presencial va tenir lloc el 27 de juny a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Catalunya i es va
plantejar com una correcció conjunta de la demanda, així com un espai de debat i de
plantejaments de dubtes més pràctics, per la que vam comptar amb un jurista del TEDH
Consultar el programa detallat del curs i altra informació docent a www.aulaIDHC.org
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El curs va néixer amb l’objectiu d’analitzar el fenomen de la violència sexual en el marc dels
conflictes armats contemporanis, des d'una perspectiva de gènere, i dels principals instruments
internacionals per a la seva protecció i la seva denúncia. Per això es va desenvolupar un
programa composat per les següents unitats:
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Curs virtual: Drets humans i discurs de l’odi
Del 20 d’abril al 20 de maig de 2015 amb la col·laboració de United Explanations i SOS Racisme
es va desenvolupar aquest curs amb l’objectiu d’analitzar el fenomen del discurs de l’odi des de
la perspectiva dels drets humans i de donar als estudiants les eines necessàries per
contrarestar-lo
El curs va comptar amb la participació de 30 estudiants de diferents àmbits de lluita contra el
discurs de l’odi i el programa va estar composat per les següents unitats:
1. Com reconèixer el discurs de l'odi? Eines per a la seva identificació: components,
impacte, tipificació legal i anàlisi del llenguatge
2. El principi de no discriminació, el racisme, la xenofòbia i la intolerància des d'una
perspectiva de drets humans. Sistemes internacionals de garantia
3. Estratègies per combatre el discurs de l'odi a Internet. El cas de l'Observatori Proxi
El curs desenvolupat de forma virtual va formar part del Projecte Online contra la Xenofòbia i la
Intolerància en Mitjans Digitals-PROXI, finançat per el Mecanisme Financer de l’Espai Econòmic
Europeu (EEA Grants)
Consultar el programa detallat del curs i altra informació docent a www.idhc.org

Curs virtual: “El dret humà a l'aigua i al sanejament com a dret emergent: Una
aportació a l'agenda de desenvolupament post -2015”
Del 14 de setembre al 16 d'octubre del 2015 es va desenvolupar aquesta formació amb
l’objectiu d’aprofundir en el dret humà a l'aigua potable i al sanejament com a dret humà
emergent en l'actual context mundial, posant èmfasi en la seva contribució al
desenvolupament sostenible.
Al curs, que van participar 26 persones, expertes i treballadores de l’àmbit de l’aigua des de
diferents perspectives, es va organitzar en dues unitats que es van complementar amb un
exercici pràctic i diversos debats:
1. Marc teòric dels Drets Humans Emergents: valors i principis.
2. El dret humà a l'aigua i al sanejament com a dret humà emergent.
El curs es va realitzar amb el finançament del Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació.

Formació en drets humans

Consultar el programa detallat del curs i altra informació docent a www.aulaIDHC.org
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Curs virtual: “Coneix i defensa els teus drets i deures a la teva ciutat”
Curs destinat a la ciutadania de Barcelona, amb l’objectiu de millorar la qualitat democràtica a
través del coneixement dels instruments per reclamar els drets i complir els deures a la ciutat.
El curs que va tenir lloc de forma virtual d l’1 al 30 d’octubre es va estructurar en dues untiats
didàctiques:

1. Què son i què no són els drets humans?
2. Mecanismes de garantía dels drets humans a nivell municipal
El curs es va realitzar amb el finançament de la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de
Barcelona.
Consultar el programa detallat del curs i altra informació docent a www.aulaIDHC.org

Curs virtual: La incidència política des de les ONG i els moviments s ocials.
Activisme des de l'enfocament dels drets humans
En col·laboració amb la Federación Española de Ingeniería sin Fronteras es va portar a terme
aquest curs del 10 de desembre de 2015 fins al gener de 2016, amb l’objectiu de facilitar la
posada en marxa d’estratègies i processos d’incidència política amb enfocament de drets per
part del les entitats i els moviments socials.
El programa es va estructurar en tres unitats didàctiques i un exercici pràctic:
1. La incidència política des de l'Enfocament estratègic de Gènere i basat en Drets
Humans (EGiBDH)
2. Disseny d'un procés d'incidència política
3. Canals i mecanismes establerts i autogeneradors d'incidència política.

Consultar el programa detallat del curs i altra informació docent a www.aulaIDHC.org

Màster Universitari en Drets Humans, Democràcia i Globalització
El Màster Universitari en Drets Humans, Democràcia i Globalització que imparteix La
Universitat Oberta de Catalunya compta des de 2008 amb la col·laboració de l’IDHC. Aquesta
col·laboració es concreta en l’assessorament en la configuració del pla d’estudis, la facilitació de
material docent i l’acolliment d’estudiants en pràctiques.
Consultar informació detalla del màster a www.uoc.edu

Curs virtual: Els drets humans i la pau a les polítiques municipals
Aquest curs es va organitzar del 2 al 31 de març de 2015 amb l’objectiu d’integrar els drets
humans i la pau a les polítiques públiques municipals a través de la formació de treballadors i
treballadores municipals dels àmbits de serveis a les persones, medi ambient, atenció social,
cooperació i solidaritat. Per això es va dissenyar un programa introductori i pràctic dels
conceptes de pau i drets humans aplicats a l’àmbit municipal, amb especial èmfasis en les
bones pràctiques i exemples ja existents.
Aquesta activitat es va realitzar a petició del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
per formar a 21 treballadors dels municipis associats al FCCD.
Consultar el programa detallat del curs i altra informació docent a www.aulaIDHC.org
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El curs es va realitzar amb el finançament de l’Institut Català Internacional per la Pau - ICIP.
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Pla de formació: Enfocament estratègic de Gènere i Basat en Drets Humans
(EGiBDH)
L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament va encarregar a l’IDHC un pla de
formació per als actors del desenvolupament amb l’objectiu de donar els coneixements i eines
per facilitar la incorporació de l’Enfocament de Gènere i Basat en els Drets Humans (EGiBDH)
en les seves intervencions.
El pla, que es va implementar entre abril i juliol de 2015 mitjançant tallers presencials a Lleida,
Girona i Barcelona i amb un suport virtual a l’aulaIDHC.org per facilitar materials i resoldre
dubtes, va tractar el següent contingut
1. El desenvolupament des de la visió feminista i des de la visió dels drets humans
2. L’enfocament estratègic de gènere i drets humans (EGiBDH): fonament, objectiu i eina
de la cooperació
3. Els mecanismes internacionals de protecció dels drets humans amb especial atenció a
la CEDAW i la Plataforma d’Acció de Beijing
4. Característiques, reptes i aplicació pràctica de la metodologia EGiBDH
5. Casos pràctics de projectes amb EGiBDH
El pla va incloure una línia per promoure l’actuació unificada i coherent amb els drets humans
en la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. Per això es va
celebrar un taller el 21 d’octubre a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per a
treballadors d’altres departaments i organismes de la Generalitat amb competències indirectes
en la cooperació al desenvolupament.
Consultar el programa de les sessions a www.idhc.org

Curs semipresencial: Formació en drets humans en l’àmbit de la cooperació.
Una especial mirada a l’Enfocament Basat en Drets Humans
L’Ajuntament de Barcelona va encarregar a l’IDHC aquest curs amb l’objectiu de promoure un
model de cooperació al desenvolupament enfocat a la garantia, protecció, respecte integral,
consolidació i exercici efectiu dels drets humans, es a dir, un model que incorpori l’enfocament
en drets humans en les seves actuacions.

Formació en drets humans

Del 2 de juny al 30 d’octubre del 2015 va tenir lloc la part virtual del curs on van participar 20
tècnics municipals de l’àmbit de la cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament de
Barcelona. Durant aquestes setmanes els estudiants van treballar:

8

1. Concepte de drets humans i els seus sistemes de protecció.
2. Desenvolupament i dret al desenvolupament. Polítiques de cooperació al
desenvolupament i drets humans
3. La integració dels drets humans en la cooperació al desenvolupament. La metodologia
de l’Enfocament Basat en Drets Humans en la Cooperació al Desenvolupament (EBDH)
El curs es va complementar amb dos tallers presencials sobre l’aplicació pràctica de l’EBDH, el 3
i 6 de novembre.
Consultar el programa del curs a www.idhc.org

Taller sobre l'Enfocament de drets a l'a ula
Taller encarregat per Pau i Solidaritat - País Valencià en el marc del projecte “Interactuem a
l’escola per a centres educatius”.
El taller es va celebrat a Montcada (València) el 21 de setembre i va consistir en una introducció
sobre què és l'enfocament de drets (específicament drets de la infància) i per què treballar-ho a
l'aula (amb la facilitació de recursos pràctics) al professorat de tres centres públics d'infantil i
primària i un centre d'educació especial de la localitat
Consultar el programa del curs a www.idhc.org

Sessió formativa: La situació dels drets humans a Colòmbia
El 28 de novembre de 2015, l’IDHC va realitzar una sessió de formació sobre la situació del
drets humans a Colòmbia per al personal voluntari de l'associació Acció Internacional per la Pau
–IAP que realitzaran tasques d'acompanyament internacional al país.

En el marc del curs sobre “Crisi de refugiats: Origen de la crisi, protecció internacional, i
acollida” que va organitzar l’Ajuntament de Sabadell al desembre de 2015, es va demanar la
participació de l’IDHC amb una sessió on es van tractar les vulneracions de drets humans que es
cometen en els desplaçaments de persones, tant migrantes com refugiades.
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Sessió sobre vulneracions de drets humans als desplaçaments de persones
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AJUDES

A

LA

FORMACIÓ

En el marc del 33è Curs de drets humans es van oferir diverses modalitat d’ajudes per facilitar i
complementar la formació dels estudiants.
Borsa de viatge i estada de formació durant el Curs anual de drets humans
Per facilitar la participació d’activistes i defensors dels drets humans d’Amèrica Llatina,
s’ofereix aquesta ajuda per cobrir les despeses de viatge i estada durant les tres setmanes del
curs a Barcelona. Durant el curs, aquestes persones poden comparteixen les seves experiències
i estratègies per defensar els drets humans amb la resta de participants.
Les persones beneficiàries van ser: Lucia Vargas Sontura (Bolívia), activista de drets humans,
especialment compromesa amb l'equitat de gènere; Diego Mora (Colòmbia), periodista
comunitari i analista de mitjans i informació, líder juvenil pels drets de les persones LGBTIQ,
dones i persones vivint amb VIH; i Walter Vargas (Perú), defensor dels drets humans davant les
empreses extractives.
La borsa de viatge i estada va estar finançada per l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament
Pràctiques al Síndic de Greuges de Catalunya
Quatre estudiants van optar a una pràctica en el Síndic de Greuges de Catalunya. Marta Álvarez
González, amb el treball “El retroceso del derecho a la salud en Catalunya y la aparición de
exclusión sanitaria”., va ser la persona beneficiaria que va realitzar les seves pràctiques durant
2016 a la unitat de gènere del Síndic, on preveu participar en la realització d’un informe sobre
la violència masclista.
Les pràctiques estan remunerades gràcies al finançament del Síndic de Greuges.

Formació en drets humans

Viatges d’estudi al Consell d’Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans

1
0

Cinc estudiants van presentar els seus treballs per optar al viatge d’estudi al Consell d’Europa i
el Tribunal Europeu de Drets Humans. Les persones beneficiaries d’aquest ajuda van ser:
Elisabeth Mestres Sardans, amb el treball “Ley Mordaza. Ley Orgánica de Seguridad
Ciudadana”; Júlia Mullerat Padró, amb el treball “Indrets Inhumans contra els Drets Humans:
Els Centre d’Internament d’estrangers”; i Dànae Bofill Madurga, amb el treball “Algunos
aspectos sobre el arreglo amistoso en el marco del Convenio Europeo y la Convención
Americana de Derechos Humanos”.
Les tres beneficiàries van viatjar a Estrasburg del 28 de setembre al 2 d’octubre de 2015.
Durant aquestes dies van assistir-hi a les sessions plenàries de l’Assemblea Parlamentària del
CoE i es van reunir amb funcionaris del CoE i amb juristes del TEDH.
L’ajuda econòmica pel viatge i l’estada va estar finançada per l’Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament

PRÀCTIQUES

A

LA

SEU

DE

L'IDHC



Universitat de Girona
 Fundació Universitat de Girona: innovació i formació



Universitat Pompeu Fabra
 Grau en Ciències Polítiques
 Fundació UPF



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



Universitat Autònoma de Barcelona
 Escola Cultura de Pau
 Master en integració europea
 Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
 Master en Relacions Internacionals: Seguretat i Cooperació
 Diplomatura de Postgrau en Traducció Jurídica



Universidad de Santiago de Compostela
 Máster en Estudios Internacionales



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



Centre d’Estudis Internacionals
 Curs sobre la Unió Europea



Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
 Màster en Relacions Internacionals



Fundación Séneca
 Máster en Relaciones Internacionales



Universitat Oberta de Catalunya
 Màster en Drets Humans, Democràcia i Globalització
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L'IDHC acull estudiants en pràctiques que estan realitzant els seus estudis de grau o postgrau a
les universitats catalanes, espanyoles o europees, amb qui tenim signats convenis de
col·laboració.
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Formació en drets humans

El 2015, van realitzar les seves pràctiques a l'IDHC:

1
2



Andrea Torrens, com a estudiant de Grau en Ciències Polítiques i de
l’Administració de la Universitat Pompeu Fabra (de gener 2015 a juny 2015).



Teresa Lobao, com a estudiant del Màster en drets humans, democràcia i
globalització de la Universitat Oberta de Catalunya (2015).



Jeanne Fores, com a estudiant del programa “Dret al Dret” de la Universitat de
Barcelona (de març 2015 a l’abril 2015).



Charlotte de Souter, com a estudiat de Sociologia de la Universitat Autònoma
Barcelona (de gener 2015 a l’abril 2015).



Susanna Hijazi, com a estudiant del programa “Dret al Dret” de la Universitat
de Barcelona (de març 2015 a juny 2015).



Esther Miranda, com a estudiant del Master de Gobernanza en Derechos
Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid (de juny 2015 a setembre
2015).



Inés Lucia, com a estudiant del master de Gobernanza en Derechos Humanos
de la Universidad Autónoma de Madrid (de juny 2015 a setembre 2015).



Aïda Guzmán, com a estudiant del Centre d’Estudis Internacionals (de juny
2015 a octubre 2015).



Laura Urrejola, com estudiant de Relacions Internacionals al Institut Sèneca ,
(de octubre 2015 a gener 2016).



Júlia Espinar, com a estudiant del programa “Dret al Dret” de la Universitat de
Barcelona (de novembre 2015 a desembre 2015).



Alejandro Hernández, com a estudiant Máster en Relacions Internacionals de
de l’IBEI (de novembre 2015 a juny 2016).



Carlota Vendrell, com a estudiant Máster en Relacions Internacionals de l’IBEI
(de novembre 2015 a juny 2016).

INCIDÈNCIA PÚBLICA
Per l'IDHC la incidència pública consisteix en posar a disposició de les persones i organitzacions
els nostres coneixements sobre drets humans, els seus sistemes de protecció i els canals
d'accés als mecanismes nacionals i internacionals de garantia, incidir en la formulació i el
contingut de les agendes de drets humans dels polítics i dels mitjans de comunicació i fomentar
l'establiment d'una cultura de drets humans en la societat civil. Per aconseguir aquest objectiu
busquem treballar en estreta col·laboració amb altres organitzacions de drets humans,
membres de l'administració, periodistes, polítics, organitzacions internacionals i centres
universitaris d'estudi dels drets humans, per aportar rigor en l'anàlisi i profunditat en els
continguts.

SEGUIMENT DELS ORGANISMES
INTERNACIONALS DE DRETS HUMANS
Sistema universal de protecció dels drets humans
El seguiment que realitza l'IDHC del sistema universal de drets humans es concreta en dos tipus
d’actuació. Per una banda, l'actualització de la pàgina web amb notícies destacades de diverses
actuacions de l’Estat espanyol referents als organismes de protecció de drets humans de
Nacions Unides, sobre les quals tenim aquí un resum:
Dimecres, 7 d'octubre de 2015 - L'IDHC s'oposa a dissociar l'accés a l'aigua del sanejament en la
configuració internacional d'aquest dret humà
Dilluns, 14 de setembre de 2015 - El Comitè dels Drets de l'Infant de l'ONU insta al Consell de
Justícia i Assumptes d'Interior de la UE a incloure els drets dels infants com a resposta a la
migració
Dimecres, 29 de juliol de 2015 - Resum de les Observacions finals del Comitè per a l'Eliminació
de la Discriminació contra la Dona respecte l'últim informe d'Espanya
Dimarts, 28 de juliol de 2015 - Espanya no aprova l'examen del Comitè per a l'Eliminació de la
Discriminació contra la Dona

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (IDHC) Memòria anual 2014

Tenint present aquest concepte, el 2015 es van desenvolupar les activitats que a continuació es
detallen.
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Dilluns, 27 de juliol de 2015 - Resum de les Observacions finals sobre el sisè informe periòdic
d'Espanya del Comitè de Drets Humans
Divendres, 24 de juliol de 2015 - El Comitè de Drets Humans de l'ONU identifica nombroses
violacions de drets civils i polítics a Espanya
Dimecres, 8 de juliol de 2015 - El Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona
examina Espanya
Dilluns, 6 de juliol de 2015 - El Comitè de Drets Humans examina a Espanya
Divendres, 26 de juny de 2015 - Nicolás Marugán, nou membre del Comitè de Nacions Unides
per a l'Eliminació de la Discriminació Racial
Dijous, 25 de juny de 2015 - Espanya es compromet davant de l’ONU a impulsar mesures per
millorar la deteriorada situació dels drets humans
Dimecres, 17 de juny de 2015 - Declaració oral de l’IDHC davant del Consell de Drets Humans
denunciant alguns dels principals motius de preocupació en matèria de drets humans
Dilluns, 18 de maig de 2015 - L’IDHC dóna suport a la candidatura de Nicolás Marugán per al
Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Racial
Dimarts, 7 d'abril de 2015 - Experts de l'ONU reclamen extradir o jutjar als responsables del
règim franquista culpables de greus violacions de drets humans
Divendres, 27 de febrer de 2015 - Un grup de Relators Especials de l'ONU fa públic el seu rebuig
a la ‘Llei Mordassa’ i a la reforma del Codi Penal
I per una altra banda, a la utilització d’aquests mecanismes de protecció per part del propi
IDHC. El 2015 va se un any amb moltes cites importants per l’estat espanyol, doncs, a més
d’haver de passar l’Examen Periòdic Universal, va haver de sotmetre’s al Comitè per
l’Eliminació de la Discriminació de la Dona i al Comitè de Drets Humans. Sobre aquestes fites, es
van portar a terme les següents activitats:

Incidència pública

Seguiment i participació al segon Examén Periòdic Universal de l’Estat Espanyol. El 21 de gener
es va celebrar l’EPU a Espanya. Sessió a la que va assistir l’IDHC i durant la qual es va posar de
manifest que el gaudi i garantia dels drets humans a Espanya ha empitjorat des de 2010.
L’IDHC, en col·laboració amb altres entitats de defensa dels drets humans, va enviar al 2014 dos
informes denunciant els retrocessos en matèria de drets humans perquè es tinguessin en
consideració durant l’examen. L’IDHC també va assistir a la sessió que es va celebrar el 25 de
juny per adoptar l’informe final de l’EPU on es recullen els compromisos d’Espanya per millorar
la situació dels drets humans al país. Durant la sessió es va realitzar una declaració oral
destacant els aspectes més preocupants: la protecció i la satisfacció efectiva dels DESC, la
criminalització de les protestes socials i els drets de les persones extragueres .
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Aquest seguiment es va acompanyar d’un pla de comunicació per assegurar el seu coneixement
per part dels agents socials.
Per el seguiment dels exàmens per part del Comitè CEDW i el Comitè de Drets Humans es va
desplegar un pla de difusió mitjançant les xarxes socials.

Sistema europeu de protecció dels drets humans
El seguiment que realitza l'IDHC del CoE es concreta en l'actualització de la pàgina web amb
notícies destacades dels diferents òrgans del CoE, amb una anàlisi de les principals sentències
que emet el TEDH, i en l’elaboració d’informes
Dijous, 17 de desembre de 2015 - El TEDH considera que Espanya ha violat l'article 6 del CEDH:
dret a un procés equitatiu
Dilluns, 14 de desembre de 2015 - Defender a quien Defiende presenta una triple demanda
davant el Tribunal d'Estrasburg contra la Llei Mordassa
Dilluns, 19 d'octubre de 2015 - L’Europa dels drets humans?
Divendres, 2 d'octubre de 2015 - La Comissió de Drets Humans de la CEAJ publica un informe
sobre les sancions del Tribunal Europeu de Drets Humans a Espanya
Dilluns, 15 de juny de 2015 - Publicada la resolució de les ajudes per a les visites d'estudi al
Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans
Dijous, 7 de maig de 2015 - El Tribunal Europeu de Drets Humans falla en contra d'Espanya per
violació de l'article 3 del CEDH

Dijous, 22 de gener de 2015 - El Tribunal Europeu de Drets Humans nega la violació del dret a
un procés equitatiu per part de l'Estat espanyol, en el cas d'Arribas Antón

El seguiment, difusió i utilització dels mecanismes internacionals de drets humans va comptar
durant 2015 amb el fiançament de Open Society Foundations.

Consultar el seguiment dels mecanismes a http://www.idhc.org/ca/incidencia
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Dijous, 23 d'abril de 2015 - El TEDH considera que Espanya no ha violat el dret de reunió i
associació, en el cas de la Junta Rectora del ER.N.E

15

CIUTATS
HUMANS

DEFENSORES DELS DRETS

Ciutats Defensores dels Drets Humans és un projecte conjunt de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i
l’Institut Català Internacional per la Pau, amb la participació de diferents ajuntaments de la
província de Barcelona i d’altres institucions i entitats que des de 2013 volem donar a conèixer
la feina dels defensors i defensores dels drets humans, ajudant a conscienciar a la ciutadania de
les ciutats participants sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra
tasca quotidiana.
Del 29 de setembre al 10 d’octubre de 2015 es va organitzar l’estada a Catalunya d’un grup de
6 defensors i defensores dels drets humans: Pare Pedro Pantoja, Helena Maleno, Andrés
Krakenberger, Ruth Mumbi, Yolanda Oquelí, Maryam Al Khawaja. Durant 12 dies, aquest grup
va visitar escoles, va fer una compareixença al Parlament, es va reunir amb el Síndic de
Greuges, va fer xerrades, seminaris, concerts i multitud d’altres activitats amb l’objectiu de fer
escoltar la seva veu i la seva vivència de construcció de pau.
El 3 d’octubre va tenir lloc a Casa Amèrica de Catalunya l’acte central de la visita, la jornada
“Denunciant abusos. Buscant respostes. El Tribunal Permanent dels Pobles i altres experiències
per reclamar justícia”, amb l’objectiu d’oferir un debat i una reflexió sobre com donar visibilitat
a diferents lluites a favor dels drets humans a partir de diverses experiències locals i
internacionals, fent ús de les instàncies ja existents o proposant-ne de noves
Consultar el programa detallat del projecte a https://ciutatsdefensoresdretshumans.wordpress.com

PROJECTE

PROXI

Incidència pública

El Projecte PROXI, Projecte On-line contra la Xenofobia i la Intolerancia en mitjans digitals, és
un projecte desenvolupat l’IDHC juntament amb United Explanations, adreçat a combatre el
discurs d’odi en els mitjans digitals, que va finalitzar al 2015 amb les següents activitats:


Identificació del discurs de l’odi als fòrums de participació del mitjans digitals
mitjançant l’observatori PROXI



Contrargumetnació d’aquest discurs amb intervencions en aquests fòrums participatius
basades en la informació i els recursos que el propi projecte va generar: articles,
reportatges, infografies...



Prevenció del discurs d’odi a través de la formació. Es va realitzar un taller presencials i
un curs virtual al respecte

Els resultats del projectes es van presentar en un jornada celebrada el 23 de setembre de 2015,
a la qual va participar Nicolàs Marugán, membre del Comitè per l'Eliminació de la Discriminació
Racial i altres actors clau en la lluita contra el ciberodi. A la jornada es va difondre l’informe
final del projecte on es posa de manifest que sis de cada deu comentaris als fòrums dels
mitjans digitals són intolerants. El discurs de l’odi és un problema creixent contra el que calen
eines i que marcarà l’activitat de l’IDHC els propers anys.
El projectes PROXI va estar finançat per el Mecanisme Financer de l’Espai Econòmic Europeu
(EEA Grants)
Tota la informació de PROXI pot ser consultada a www.observatorioproxi.org

16

ASSESSORAMENT
DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Creu Roja
L’IDHC va ser una de les entitats precursores a 1998 de la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a al Ciutat i de la Carta-Agenda Mundial pels Drets Humans a la Ciutat,
aprovada al 2011. L’IDHC va participar en la redacció d’ambdós instruments on es recullen els
compromisos de les ciutats per promoure i consolidar els drets humans a totes les persones
que habiten a les ciutats.
Durant 2015, a petició de Creu Roja Catalunya, l’IDHC va realitzar un estudi analític comparatiu
entre la Carta Europea i la Carta Mundial dels Drets Humans a la ciutat.

L’IDHC va ser requerit per participar del projecte Integrant l’Enfocament de Gènere i Basat en
Drets Humans en un context de món àrab i ajut humanitari: el Dret al Treball de les dones
rurals a la Franja, per part d’Acció Contra la Fam i Rural Women’s Development Society. Una
iniciativa pionera en l’aplicació de l’EGiBDH en projectes d’ajut humanitari. Si bé, són
nombroses les experiències d’aplicació d’aquesta metodologia en projectes de cooperació al
desenvolupament, no es pot dir el mateix quan es tracta d’acció humanitària.
El projecte té per objectiu millorar l’accés al dret al treball de 20 dones de la localitat
d’Alsawarha, una zona rural de la governació de Deir Al-Balah, mitjançant la posada en marxa
d’una cooperativa de treball que es va iniciar a l’agost de 2015. I el paper de l’IDHC en el
projecte es concreta en la capacitació sobre l’EGiBDH a les persones participants i en la
realització d’una guia metodològica sobre com aplicar aquest en l’acció humanitària.
Concretament durant el 2015 es van realitzar les següents activitats:


Informe sobre la situació del dret al treball a la Franja de Gaza i el EGiBDH, que servirà
per a la producció i difusió d'una guia sobre el EGiBDH en un context d'ajuda
humanitària al 2016.



Pla de formació tant als titulars de drets com als titulars d’obligacions i de
responsabilitats involucrats als projectes.
Durant la primera visita formativa, entre 18 i el 22 de gener de 2015, es van realitzar
formacions a les dones participants en la cooperativa sobre el vincle entre el gaudi dels
seus drets, la seguretat alimentària i el desenvolupament de mitjans de vida
sostenibles. Igualment, es va organitzar un grup de discussió amb els parents masculins
de les participants per tal d'analitzar el impacte que el projecte té sobre els estereotips
de gènere, arribant a la conclusió que les dones apoderades estan començant a canviar
el seu entorn. La propera visita es realitzarà al 2016 per realitzar formacions al titulars
de responsabilitats, d’obligacions
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Acció contra la Fam i Rural Women's Developement Society (RWDS)
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ENFOCAMENT DE GÈNERE I BASAT EN DRETS HUMANS (EGiBDH)
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
L’IDHC va dissenyar i implementar el Pla de formació sobre l’enfocament estratègic del Pla
Director 2015-2018, encarregat per l’ACCD. El pla va combinar la realització de tallers
presencials adequats a cadascú dels actors objecte de les formacions amb el suport de l’aula
virtual per a la descàrrega de materials, recomanacions de materials complementaris i resolució
de dubtes més enllà de les dates dels tallers presencials. Per les formacions es van elaborar
materials específics i adequats als diferents actors i es van treballar casos pràctics per assegurar
l’assimilació i aplicabilitats dels coneixements adquirits.
El pla es va concretar en :


Formacions semi-presencials sobre EGiBDH per a actors del desenvolupament a Lleida,
Girona i Barcelona



Taller presencial sobre drets humans al treballadors de la Generalitat de Catalunya

ENFOCAMENT BASAT EN DRETS HUMANS (EGiBDH)
Ajuntament de Barcelona
Durant 2015, l’IDHC va realitzar un acompanyament a l’Ajuntament de Barcelona per donar als
tècnics municipals que treballen a l’àmbit de la cooperació les eines necessàries per a aplicar
l'EBDH a la cooperació al desenvolupament en les seves actuacions i fer front als reptes que
presenta la seva utilització. Només així es pot promoure un model de cooperació al
desenvolupament enfocat a la garantia, protecció, respecte integral, consolidació i exercici
efectiu dels drets humans.

Incidència pública

Aquest acompanyament es va concretar en
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Curs semipresencial per tècnics municipals sobre EBDH, del 2 de juny al 30 de
setembre de 2015. Va constar de tres unitats virtuals i una sessió presencial per
preparar l’exercici final el dia 27 de setembre



Taller pràctic per tècnics municipals sobre EBDH els dies 3 i 6 de novembre de 2015 als
espais de l’ajuntament al carrer Avinyó, 15. Va comptar amb la participació dels
mateixos participants que el curs virtual, i va seguir una metodologia participativa de
treball en grups.



Suport i acompanyament a les activitats de cooperació de l’Ajuntament per dotar-les
d’un EBDH, que es va traduir en una proposta per la implementació de l’EBDH en un
projecte de cooperació bilateral, que podria desenvolupar-se durant 2016.

INTERVENCIONS I COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS
Durant el 2015, a petició d’altres entitats, l’IDHC ha participat en el següents actes de difusió i
sensibilització sobre diferents aspectes dels drets humans
2 de febrer - La Llei Mordassa o Llei de seguretat ciutadana: xerrada i debat [Rereguarda en
Moviment]
20 de febrer - Memorial Jacques Henry - Llibertat versus seguretat a la UE [Col·legi d’Advocats
de Barcelona]
Del 23 de febrer al 4 de març - Cicle de pau a Colòmbia [ICIP i Casa Amèrica de Catalunya]
25 de febrer - És possible un altre tipus de seguretat? Nous conceptes, reptes i compromisos
vers la seguretat ciutadana com a dret humà [Coalició Defender a quien defiende]
Del 13 de març al 9 de maig - Capacitació en la defensa dels DDHH i en la denúncia de la
tortura [Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona]
21 de maig – Roda de premsa: La societat civil organitzada rebutja contundentment el racisme i
la xenofòbia del Partit Popular de Catalunya [SosRacisme Catalunya]

19 de juny - Acte Unitari de commoració del Dia Mundial Persones Refugiades [
26 de juny - Dia Internacional de les Nacions Unides de Suport a les Víctimes de la Tortura. El
paper del metge en la detecció i prevenció del maltractament al detingut [Síndic de Greuges de
Catalunya i Col·legi Oficial de Metges de Catalunya]
9 de juliol - Taula rodona: Srebrenica, memòria d'un genocidi [European Observatory on
Memories i Fundació Solidaritat UB]
8 d’octubre – Taula rodona: Refugiats. Catalunya, terra d'asil [Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts]
9 d’octubre - Projecció i debat posterior al documental "Hermanos de sangre, la búsqueda
continúa" [H.I.J.O.S. Barcelona i Abuelas de Plaza de Mayo]
19 d’octubre - Conferència: 'Crisis dels refugiats a debat. Dret d’asil i refugi' [Col·legi d’Advocats
Penal Internacional]
22 i 23 d’octubre - I Congrés de Drets Humans de l’Advocacia Catalana: “Llibertat Religiosa i els
Drets Humans” [Consell de l’Advocacia Catalana]
24 d’octubre - 5è Fòrum Anual d'Amnistia Internacional Catalunya: Les persones abans que les
fronteres [Amnistia Internacional Catalunya]
29 i 30 d’octubre - II Congrés Internacional. El Temps dels Drets. Els drets humans al segle XXI
[Red HURIAGE – El tiempo de los Derechos]
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9 de juny - VIII Jornada de Justícia Penal Internacional i Universal: Fronteres, devolucions i drets
humans [International Criminal Bar]
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10 de novembre - Taula rodona: Conflicte fronterer Colòmbia-Veneçuela i drets humans
[Col·legi d’Advocats de Barcelona]
21 de novembre – Jornada: Europa i els peticionaris de futur: l’humanisme cristià, bressol de la
construcció europea, davant el repte de la immigració i l’emergència de la crisi dels refugiats
[Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alertorn]
25 i 26 de novembre - X Jornades de Formació del Fòrum SD: transparència i bon govern i la
crisi dels refugiats [Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya]
26 de novembre - Exposició i debat posterior"40 visions saharauís, 40 anys en l'oblit"
[Associació per al desenvolupament de projectes solidaris al Sàhara (APSS), Federació
d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharauí (ACAPS), Red Logística Humanitaria (RLH),
Espai Calàbria 66 (Ajuntament de Barcelona), Asociación Saharaui de Víctimas de Minas
(ASAVIM)]
10 i 11 de desembre - Taller d'especialització: L'enfocament basat en drets a l'acció humanitària
[Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria]
15 de desembre - Conferència 'Seguretat vs. llibertat, sota l'ombra del terrorisme internacional'
[Comissió Justícia Penal Internacional del Col·legi d’Advocats de Barcelona i BPI-CAPI]

PARTICIPACIÓ

EN

XARXES

L’IDHC en forma part activa de
Lafede.cat | Organitzacions per a la Justícia Global
Plataforma de l'Agència Europea de Drets Fonamentals
Xarxa Euromediterrània de Drets Humans
Red Tiempo de los Derechos
Defensar a qui Defensa
Colòmbia en Pau
Cordinadora d'Entitats “Amb Palestina al Cor” (CEAPC)

Incidència pública

European Association for the defense of Human Rights (AEDH)
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Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC)
StopMaremortum
Tancarem el CIE
#StopTasser

L’IDHC s’ha adherit i ha signat els següents manifestos i comunicats
#28N. Mai més (26 de novembre de 2015)
Demanda d’informació sobre la nova eina d'avaluació de les mesures de protecció per a dones
víctimes de violència masclista (25 de novembre de 2015)
Cap guerra aturarà el terrorisme (20 de novembre de 2015)
Declaració conjunta: Deu anys de violència a la frontera sud de la Unió Europea. La impunitat
que encercla "l'externalització de la gestió" de les polítiques migratories s'ha d'aturar (09
d’octubre de 2015)
#SenseMordasses Concentra-Acció (25 de juny de 2015)
Solidaritat amb el poble de Síria (22 de juny de 2015)
Manifest amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades 2015 (19 de juny de 2015)
Stop Mare Mortum: Plataforma Aturem el Genocidi al Mar Mediterrani (16 de juny de 2015)

Convocatòria de premsa: La societat civil organitzada rebutja contundentment el racisme i la
xenofòbia del Partit Popular de Catalunya (22 de maig de 2015)
Candidatura de Nicolás Marugán al Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació Racial 20152019 (19 de maig de 2015)
621 Organitzacions de la societat civil fem una crida als Estats membres a nomenar el dret humà
a l'aigua i al sanejament a la Declaració política de l'Agenda de Desenvolupament post 2015 (7
de maig de 2015)
Queixa de vulneració de drets fonamentals i discriminació pel fet que les dones sense parella
masculina i les dones lesbianes i bisexuals no tinguin garantit l’accés a les tècniques de
reproducció assistida a la sanitat pública, amb caràcter grat (4 de maig de 2015)
Crida a donar suport a la inclusió del dret humà a l'aigua i al sanejament en la Declaració Política
de l'Agenda de Desenvolupament Post-2015 (28 d'abril de 2015)
Les morts al Mediterrani: la deshonra del Consell Europeu (24 d'abril de 2015)
Els migrants a la Mediterrània, 32 organitzacions de la UE es dirigeixen al Consell Europeu (22
d'abril de 2015)
Tractats de Lliure Comerç Transatlàntics: Mal temps per als Drets! (7 d'abril de 2015)
Espanya emmordassa la llibertat d'expressió i de reunió i restringeix el dret d'asil (31 de març de
2015)
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Solidaritat amb el col·lectiu de tècnics i tècniques en vaga indefinida de Telefònica-Movistar (29
de maig de 2015)
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Comunicado respecto a la detención de Nagore Lopez, Oihana Barrios, Fernando Arburua e
Izaskun Abaigar en el marco de la denominada “Operación Pastor” (25 de març de 2015)
Carta a la Comissió Europea: Spain’s Basic Law for the Protection of Public Security, a threat to
the rights of assembly and asylum (12 de febrer de 2015)
#StopTaser (12 de febrer de 2015)

PREMI

SOLIDARITAT

2015

A principis de gener del 2015 es va reunir el tribunal de l'edició 2014 del Premi Solidaritat, un
guardó que atorga l'IDHC des de 1987 en reconeixement a persones i entitats destacades per la
seva lluita a favor dels drets humans. Tot i que no va ser fàcil escollir només una de la vintena
de candidatures presentades a la 28a edició del premi, el tribunal va voler reconèixer en
aquesta ocasió al programa SICAR cat, creat al 2002 per la congregació de religioses Adoratrius
per a atendre a les dones víctimes de tracta i facilitar la seva recuperació i la restitució dels seus
drets.
Des de 1998, l'IDHC atorga també una menció especial als mitjans de comunicació que, en
l'exercici de la seva tasca informativa, aborden de manera decidida la defensa i protecció dels
drets humans.
En aquesta ocasió, la menció especial Mitjans de Comunicació va recaure en La Directa, una
publicació que ofereix una visió del que passa al dia a dia amb un enfocament de drets humans
i potencia la construcció de alternatives i la crítica constructiva, un espai on els moviments
socials poden fer sentir la seva veu.
El premi va ser lliurat en un acte públic el 17 de febrer de 2015 al Parlament de Catalunya.
Durant l’acte es va lliurar una obra de l'escultor Jaime de Córdoba, especialment creada per a
aquest premi, al programa SICAR cat i La Directa va rebre una placa commemorativa.

Incidència pública

El 2015 es va convocar la 29a edició del Premi Solidaritat, corresponent a l'any 2015. La
convocatòria per presentar candidatures va estar oberta fins el 10 de desembre de 2015 i es
van rebre 16 candidatures que proposaven tant a individus com a entitats que treballen per a la
promoció i defensa dels drets humans.
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Les candidatures seran estudiades pel tribunal, que es reunirà al gener de 2016.

RECERCA I PUBLICACIONS
Amb la recerca volem aprofundir en el coneixement de la teoria i la pràctica dels drets humans i
posar-los a disposició de les persones i de les organitzacions. L'objectiu d'aquesta línia de
treball és apropar la cultura dels drets humans a la societat així com dotar de rigor jurídic, des
d’una vessant interna i internacional, l'activitat en defensa dels drets humans de l'IDHC.

En els últims anys, els actors de la cooperació al desenvolupament han incorporat en els seus
discursos el terme de drets humans, mentre els de drets humans han fet èmfasi amb més força
que mai en la reducció de la pobresa. No obstant això, no hem d’oblidar que la connexió entre
drets humans i desenvolupament té un origen molt més recent del que pensem.
No ha estat fins a finals dels anys ‘90, que les Nacions Unides converteixen els drets humans en
el desenvolupament en un tema prioritari per a l’estructura de l’ ONU, aprovant uns anys més
tard un document de referència bàsica com és l´”Entesa Comuna”. Fins llavors, els actors de la
cooperació al desenvolupament i dels drets humans no havien estat capaços de veure de forma
clara i precisa que drets humans i desenvolupament van lligats, és a dir, són interdependents i
es reforcen mútuament. Per exemple, els drets humans es reforcen quan l’equitat de gènere o
la reducció de la pobresa apodera a les persones per a reclamar els seus drets i al revés.
La vuitena publicació de la col·lecció “Sèrie Drets Humans Emergents” de l’Institut de Drets
Humans de Catalunya està dedicada a l’EBDH, així com a la relació existent entre drets humans
i desenvolupament. Aquesta publicació té l’objectiu de donar suport als esforços que els
diversos actors de la cooperació al desenvolupament i els drets humans han vingut fent en els
últims anys en el procés d’incorporació de l’EBDH en les seves polítiques, programes i
projectes.
Des de l’Institut de Drets Humans de Catalunya esperem que aquesta publicació contribueixi a
impulsar i consolidar l’EBDH al sector de la cooperació i els drets humans, conscients que ens
trobem en un moment crucial de canvi i transformació per al sector, que ens obligarà a
reinventar-nos, i de ben segur que l’EBDH ocuparà un lloc central en aquest procés.
Descàrrega:
http://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/drets-humans-emergents/drets-humans-i-desenvolupament-lenfocament-basat-en-drets-humans-en-la-cooperacio-al-desenvolupament-ebdh.php
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Sèrie Drets humans emergents:
DRETS HUMANS I DESENVOLUPAMENT
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Informe del Proyecto Online contra la
Xenofobia y la Intolerancia en Medios
D i g i t Informe
a l e sfinal -del PProjecte
R O PROXI
X I on es presenten i analitzen els resultats de l’Observatori
PROXI. Es van analitzar un total de 4.777 comentaris als 414 fòrums de les notícies sobre
immigració i població gitana entre novembre de 2014 i juliol de 2015. A l’informe s’analitzen els
resultats de l’observació per col·lectiu, global i per mitjà.
A més es faciliten una sèrie de recomanacions a actors claus en la lluita contra el discurs de
l’odi: Administració, societat civil i mitjans de comunicació
Descàrrega:
http://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/informe-del-proyecto-online-contra-la-xenofobiay-la-intolerancia-en-medios-digitales-proxi.php

El dret al treball de les dones rurals a
la Franja. Integrant l'EGiBDH en un
c o n t eL'informe
x t danalitza
e m
ó n à rquea pateixen
b i lesa dones
j u da Gaza
a i els efectes que té el projecte
les vulneracions
d'ajuda humanitària "El dret al treball de les dones rurals a la Franja" a través d'un Enfocament
h u m adenGènere
i t à irBasat
i a en Drets Humans (EGiBDH). D'aquesta manera, el document presenta les
oportunitats i problemes de l’EGiBDH en un projecte de cooperació en un context de conflicte.
Descàrrega:
http://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/informe-del-proyecto-online-contra-la-xenofobiay-la-intolerancia-en-medios-digitales-proxi.php

Col·laboracions en altres publicacions

Recerca i Publicacions

El temps dels drets. Els drets humans al segle XXI
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La publicació 'El temps dels drets. Els drets humans al segle XXI' és una obra sobre els
desafiaments que es plantegen als drets humans en les societats actuals. El llibre presenta les
reflexions d'experts nacionals i estrangers sobre els canvis que s'han produit en la teoria dels
drets, el paper de l'educació en drets humans, la tensió entre llibertat i seguretat, els drets
emergents...i moltes més qüestions relacionades amb els drets humans.
Aquesta és una obra promoguda per la Universidad de Cádiz (UCA), Dykinson editorial-llibreria
jurídica i Red Tiempo de los Derechos, que recull les ponències presentades al Congrés
Internacional 'El temps dels drets. Els drets humans al segle XXI', celebrar a la Universidad de
Cádiz del 5 al 7 de juny. Entre els autors del llibre, hi figuren dos membres de l'Institut de Drets

Humans de Catalunya: Guillem Cano Palomares, membre de la junta, i David Bondia,
president de l'associació.
Descàrrega:
http://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/drets-humans-emergents/el-temps-dels-drets-els-drets-humans-alsegle-xxi.php

Drets de participació de les dones refugiades i exiliades en el procés de justícia
transicional a Colòmbia
L'informe pretén contribuir a la reflexió sobre les víctimes del conflicte armat de Colòmbia, en
el marc del procés de justícia transicional, posant èmfasi en les dones desplaçades
extraterritorialment. D'aquesta manera s'analitza la interrelació dels instruments internacionals
i nacionals i es confirma el dret de les dones refugiades i exiliades a participar activament en
totes les fases del procés de justícia transicional que s'està duent a terme a Colòmbia. Així
mateix, l'informe detalla que és deure de l'Estat proporcionar els mitjans i remoure els
obstacles perquè aquesta participació sigui efectiva.

Descàrrega:
http://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/drets-de-participacio-de-les-dones-refugiades-iexiliades-en-el-proces-de-justicia-transicional-a-colombia.php
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L'informe s’ha fet arribar a la Subcomissió de Gènere present a la Mesa de Diàleg a l'Havana i
també a organitzacions del Sistema de Nacions Unides com ONU Dones, l'ACNUR i OIM entre
d'altres. Així mateix, també s'ha fet un lliurament simbòlic de l'informe al Col·lectiu de Dones
Refugiades i exiliades a Espanya, en el marc de les activitats que diferents fòrums de víctimes
del conflicte armat colombià van realitzar al febrer passat a l'Estat espanyol, en vigílies de
l'esperat Acord de Pau a Colòmbia.
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