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PLA ESTRATÈGIC
El pla estratègic de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) és el do-
cument que guiarà la planificació i les accions de l’entitat en els propers cinc 
anys. El document és fruit d’un procés de mesos de treball en el qual han par-
ticipatmembres del’IDHC (equip tècnic, junta i sòcies i socis), així com persones 
externes vinculades a l’entitat(membres d’entitats col·laboradores, d’institu-
cions finançadores; persones que han fet pràctiques, expertes investigadores 
i/o docents que han col·laborat en diverses activitats). El disseny inicial del pro-
cés i facilitació dels tallers ha estat a càrrec de ResilienceEarth, cooperativa sen-
se ànim de lucre queacompanya a organitzacions en aquest tipus de processos.

El propòsit de l’IDHC, resultat d’aquest procés, és el de constituir-se en un centre d’es-
tudi i reflexió de referència per la generació d’eines i propostes que permetin avançar 
en la realització efectiva dels drets humans, a escala local, nacional i internacional. 

Sota aquesta premissa, el pla estratègic estructura una sèrie d’objectius es-
pecífics que es proposa assolir en cadascun dels cinc eixos d’actuació identi-
ficats:la formació, la recerca, la incidència, la comunicació i el desenvolupa-
ment organitzacional. Per la consecució d’aquests objectius, es defineixen 
accions concretes que es pretén implementar en aquest període de cinc anys.

Finalment, es detallen les línies temàtiques prioritàries de treball identifica-
des, així com les persones i col·lectius destinataris de les accions del’IDHC.

Propòsit i eixos d’actuació, 2
Eixos i objectius, 3

Accions, 6
Temàtiques prioritàries, 11
Persones destinatàries, 12
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Propòsit i eixos d’actuació
L’IDHC és un centre d’estudi i reflexió de referència per la generació 
d’eines i propostes que permetin avançar en la realització efectiva dels 
drets humans, a escala local, nacional i internacional.

EIX 1. FORMACIÓ 
Entenem la formació com a eina clau en els processos de conscienciació, d’assumpció d’obligacions i responsabilitats 
i d’exigibilitat de drets, així com en els de millora del reconeixement, l’aplicació i la garantia dels drets humans.

EIX 2. RECERCA 
La recerca és el mecanisme per aprofundir i produir el coneixement que permeti nodrir la incidència i la formació. A 
partir de la reflexió i l’anàlisi vol contribuir a generar eines i propostes per al (re)coneixement, la implementació i el 
desenvolupament dels drets humans, així com per la seva exigibilitat. Es caracteritza pel rigor, per combinar sabers 
de diverses disciplines i per mirar de connectar l’acadèmia amb les administracions públiques i la societat civil, a 
nivell local i global.

EIX 3. INCIDÈNCIA 
La incidència té com a objectius incorporar els drets humans, en els seus estàndards més elevats, en les polítiques 
públiques, la legislació a diferents nivells i rangs, i als serveis per a la ciutadania, denunciar-ne les vulneracions i 
generar nous instruments i mecanismes pel desenvolupament dels drets humans.

EIX 4. COMUNICACIÓ 
La comunicació és un eix estratègic transversal i instrumental al servei de la consecució dels objectius del present pla 
amb les eines i canals propis de la comunicació. A la vegada, la comunicació es planteja com el procés que impulsa i 
vetlla per la relació entre l’IDHC i els seus col·lectius prioritaris, tot contribuint al coneixement de les normes i estàn-
dards internacionals dels drets humans i vetllant per la imatge i prestigi de l’entitat.

EIX 5. DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU 
El desenvolupament organitzatiu és una línia transversal a tots els eixos estratègics i ha de facilitar els vincles i la 
interconnexió entre les necessitats organitzatives internes, el context extern i el pla estratègic de l’IDHC.
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Eixos i objectius
EIX 1. FORMACIÓ 

OE 1.1. Facilitar la comprensió de les normes, els estàndards de drets humans i els canals d’accés als mecanismes de 
protecció per potenciar-ne l’accessibilitat, l’ús i l’aplicació. 

OE 1.2. Generar eines i continguts formatius que permetin respondre als reptes actuals del nord i sud globals amb po-
lítiques públiques, serveis per a la ciutadania i accions basades en els drets humans, incorporant les mirades feminista, 
interseccional i decolonial. 

OE 1.3. Desenvolupar i implementar metodologies de formació /d’aprenentatge innovadores i que incorporin una 
visió pràctica de l’aplicació dels drets humans.

EIX 2. RECERCA 

OE 2.1. Identificar límits i obstacles i elaborar propostes per a la realització dels drets humans en les legislacions i 
polítiques públiques internacionals, nacionals, autonòmiques i locals. 

OE 2.2. Aprofundir la comprensió de l’impacte dels principals reptes actuals en la realització i garantia dels drets 
humans. 

OE 2.3. Reforçar el fonament i rigor jurídic les accions en defensa dels drets humans d’entitats de la societat civil i 
acadèmia. 

OE 2.4. Assegurar la transmissió del coneixement i la divulgació de les conclusions i resultats de la recerca. 
 
OE 2.5. Enfortir les capacitats de l’IDHC per realitzar recerca multidisciplinar.

EIX 3. INCIDÈNCIA 

OE 3.1. Presentar als decisors públics propostes de polítiques públiques i normatives que incorporin els més alts 
estàndards de drets humans. 

OE 3.2. Assessorar i acompanyar a les administracions públiques i les entitats de la societat civil per a incorporar 
l’enfocament de drets humans en la seva acció: en l’elaboració de polítiques i normatives, el disseny, la implementació i 
l’avaluació de serveis i projectes, etc. 

OE 3.3. Denunciar situacions de vulneració de drets i proposar mesures per revertir-les davant els mecanismes interna-
cionals de protecció de drets de la mà d’entitats, moviments socials, xarxes, activistes i defensores de drets humans. 

OE 3.4. Promoure i supervisar la implementació de les decisions adreçades a l’Estat espanyol per part dels mecanismes 
internacionals i regionals de protecció de drets. 
 
OE 3.5. Contribuir al reconeixement i desenvolupament jurídic dels drets humans.
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EIX 4. COMUNICACIÓ 

O.E.4.1. Traslladar les anàlisis i propostes que sorgeixen de la recerca de l’IDHC als agents que poden aplicar-les, amb 
especial atenció a decisors polítics,  professionals jurídics, administracions públiques i entitats.

O.E.4.2. Divulgar normes i estàndards internacionals de drets humans, així com les decisions (incloent recomanacions, 
observacions generals o sentències) adoptades per organismes i mecanismes de protecció de drets, en relació a l’Estat 
espanyol o rellevants pel nostre context. 

O.E.4.3. Enfortir el paper de l’IDHC com a veu experta en matèria de drets humans.

O.E.4.4. Millorar les capacitat comunicativa de l’entitat, assegurant la formació de l’equip, incorporant habilitats i eines 
innovadores, i agilitzant els processos de difusió de les activitats i projectes.

EIX 5. DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU 

OE 5.1. Concretar l’estructura organitzativa i definir els rols dels seus diferents òrgans i membres.

OE 5.2. Facilitar el paper dels membres de la junta i de les persones sòcies, incrementant el vincle, la participació i la 
implicació proactiva a l’entitat. 

OE 5.3. Desenvolupar estratègies de finançament que contribueixin a la diversificació de fons i que permetin un model 
menys burocràtic, més autònom, eficient, i que doni resposta als objectius del Pla estratègic.

OE 5.4. Operativitzar el pla estratègic.

OE 5.5. Ampliar la base social de l’IDHC.
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Accions
EIX 1. FORMACIÓ 

Entenem la formació com a eina clau en els processos de conscienciació, d’assumpció 
d’obligacions i responsabilitats i d’exigibilitat de drets, així com en els de millora del 
reconeixement, l’aplicació i la garantia dels drets humans.

OE 1.1. 
Facilitar la comprensió de les normes, els estàndards de drets humans i els canals d’accés als mecanismes de 
protecció per potenciar-ne l’accessibilitat, l’ús i l’aplicació.

1.1.1. 

Elaborar manuals de 
drets humans, guies 
didàctiques i altres 
documents relatius a 
la defensa i promoció 
dels drets humans, 
amb un llenguatge 
pedagògic i adaptat 
als col·lectius priorita-
ris de l’IDHC.

1.1.2. 

Dissenyar i impartir 
formacions (sessions, 
cursos, tallers, jorna-
des) per promoure el 
coneixement i la im-
plementació dels me-
canismes de protecció 
i per potenciar-ne 
l’accessibilitat, l’ús i 
l’aplicació (sistemes 
universal, europeus, 
inter-americà i estatal/
local) en relació a les 
temàtiques definides 
com a prioritàries per 
l’IDHC.

1.1.3. 

Formar a membres 
d’entitats i moviments 
socials en la pre-
sentació d’informes, 
comunicacions i altres 
formes de participació 
i incidència davant 
dels mecanismes del 
sistema universal i del 
sistema inter-americà.

1.1.4. 

Formar a professionals 
jurídics (advocacia, judi-
catura i fiscalia) sobre 
normativa internacional 
i europea de drets 
humans.
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OE 1.2. 
Generar eines i continguts formatius que permetin respondre als reptes actuals del nord i sud globals amb 
polítiques públiques, serveis per a la ciutadania i accions basades en els drets humans, incorporant les mirades 
feminista, interseccional i decolonial.

1.2.1 

Identificar necessitats i 
prioritats temàtiques de 
formació entre entitats 
del tercer sector, per-
sonal tècnic d’admi-
nistracions públiques 
(especialment local 
però també provincial 
i autonòmica), profes-
sionals jurídics i altres 
col·lectius prioritaris per 
l’IDHC.

1.2.2. 

Elaborar un pla de 
formació que inclogui 
el desenvolupament de 
continguts i la realitza-
ció de formacions per 
donar resposta a les 
prioritats formatives de 
col·lectius prioritaris 
per l’IDHC i des de 
les mirades feminista, 
interseccional i deco-
lonial.

1.2.3. 

Establir convenis de 
col·laboració amb  
administracions i 
entitats per a formar al  
personal tècnic en la 
aplicació pràctica dels 
drets humans en els 
seus respectius àmbits 
de treball.

1.2.4. 

Desenvolupar alian-
ces amb l’acadèmia 
per realitzar accions 
formatives conjuntes 
(especialment dirigides 
a professionals jurídics i 
d’administracions).

1.2.5. 

Dissenyar activitats formatives a partir de les guies 
i estudis del IDHC adreçades a administracions i 
organitzacions.

1.2.6. 

Mantenir el curs anual 
de drets humans, 
assegurant la seva 
adequació al context 
i a les necessitats 
específiques en matèria 
de drets humans del 
moment, incorporant 
les anàlisis de causes 
estructurals, així com 
de les connexions 
dels fenòmens locals i 
globals, i les mirades 
feminista, interseccio-
nal i decolonial.

1.2.7. 

Crear una xarxa de 
formadors i formado-
res en DIDH i en les 
temàtiques prioritàries 
de l’IDHC, incloent-hi 
a membres de l’IDHC 
(equip tècnic, socis i 
sòcies) i assegurant la 
formació contínua de 
la xarxa.

OE 1.3  
Desenvolupar i implementar metodologies de formació /d’aprenentatge innovadores i que incorporin una visió 
pràctica de l’aplicació dels drets humans.

1.3.1. 

Participar activament en fòrums, 
intercanvis i xarxes sobre pe-
dagogia i noves formes d’apre-
nentatge, metodologies i eines 
d’educació transformadora en 
l’era digital.

1.3.2. 

Formar els membres de l’equip 
tècnic en noves metodologies 
formatives i adaptar els recursos 
de l’IDHC per incorporar-les (amb 
especial atenció a l’aula IDHC).

1.3.3. 

Incorporar casos pràctics reals en 
les formacions, de la mà de les 
persones expertes i/o organitza-
cions que els han portat a terme.
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Accions
EIX 2. RECERCA 

La recerca és el mecanisme per aprofundir i produir el coneixement que permeti nodrir 
la incidència i la formació. A partir de la reflexió i l’anàlisi vol contribuir a generar eines 
i propostes per al (re)coneixement, la implementació i el desenvolupament dels drets 
humans, així com per la seva exigibilitat. Es caracteritza pel rigor, per combinar sabers de 
diverses disciplines i per mirar de connectar l’acadèmia amb les administracions públi-
ques i la societat civil, a nivell local i global.

OE 2.2. 
Aprofundir la comprensió de l’impacte dels principals reptes actuals en la realització i garantia dels drets humans.

2.2.1. 

Desenvolupar estudis 
de les principals 
problemàtiques 
actuals analitzant-les 
en termes d’afecta-
cions que tenen en 
els drets humans.

2.2.2. 

Generar i/o participar 
en espais d’estudi i 
reflexió amb centres 
acadèmics i societat 
civil sobre els àmbits 
temàtics prioritaris.

2.2.3. 

Crear un catàleg 
d’investigacions per-
tinents pels àmbits 
temàtics prioritaris de 
l’IDHC, per desenvo-
lupar-les en el futur.

2.2.4.

Incorporar la recerca 
empírica per abordar 
les causes estructu-
rals de les problemà-
tiques objecte de les 
investigacions de 
l’IDHC, així com  les 
mirades feminista, 
intereseccional i 
decolonial.

OE 2.1. 
Identificar límits i obstacles i elaborar propostes per a la realització dels drets humans en les legislacions i 
polítiques públiques internacionals, nacionals, autonòmiques i locals.

2.1.1. 

Fer seguiment, analitzar i 
elaborar recomanacions sobre 
les legislacions (internacionals, 
estatals, autonòmiques i locals) 
que afectin les temàtiques 
prioritàries de l’IDHC, amb 
especial atenció a les iniciatives 
i reformes legislatives amb un 
impacte directe en la protecció i 
garantia dels drets humans.

2.1.2. 

Analitzar des de l’enfocament 
de drets humans les polítiques 
públiques (locals i autonòmi-
ques) més rellevants per l’àmbit 
de treball de l’IDHC.

2.1.3. 

Fer estudis de dret comparat de 
les normatives dels països veïns 
en matèria de drets humans, 
respecte a les temàtiques 
prioritàries.
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OE 2.5. 
Enfortir les capacitats de l’IDHC per realitzar recerca multidisciplinar.

2.5.1. 

Crear una xarxa de col·labo-
radors i col·laborades, espe-
cialitzades en diferents àrees 
(jurídiques i no jurídiques) per 
participar en les activitats de 
recerca de l’IDHC.

2.5.2. 

Incorporar a l’IDHC estudiants 
universitàries i/o més personal 
investigador universitari.

2.5.3. 

Identificar i impulsar la partici-
pació de l’IDHC en projectes de 
recerca, tant de forma indivi-
dual  com en col·laboració amb 
altres institucions de recerca.

OE 2.4. 
Assegurar la transmissió del coneixement i la divulgació de les conclusions i resultats de la recerca.

2.4.1. 

Dotar cada treball d’investigació d’un resum execu-
tiu que faciliti la divulgació; unes directius pedagò-
giques que impulsin i nodreixin activitats formati-
ves; i recomanacions que contribueixen a construir 
l’argumentari sobre les temàtiques prioritàries.

2.4.2. 

Participar en fòrums, seminaris, congressos i 
activitats acadèmiques (amb especial atenció a la 
Xarxa HURIAGE) i d’altres espais de la societat civil 
i l’administració en què s’exposin les recerques de 
l’IDHC.

OE 2.3. 
Reforçar el fonament i rigor jurídic les accions en defensa dels drets humans d’entitats de la societat civil i 
acadèmia.

2.3.1. 

Oferir a altres entitats del nord i sud globals un 
acompanyament o desenvolupament d’investiga-
cions jurídiques.

2.3.2. 

Vincular l’IDHC amb grups de recerca universitaris 
amb l’objectiu d’oferir i/o aprofundir la perspectiva 
de drets humans als seus treballs d’investigació.
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Accions
EIX 3. INCIDÈNCIA 

La incidència té com a objectius incorporar els drets humans, en els seus estàndards més 
elevats, en les polítiques públiques, la legislació a diferents nivells i rangs, i als serveis 
per a la ciutadania, denunciar-ne les vulneracions i generar nous instruments i mecanis-
mes pel desenvolupament dels drets humans.

OE 3.2. 
Assessorar i acompanyar a les administracions públiques i les entitats de la societat civil per a incorporar l’enfoca-
ment de drets humans en la seva acció: en l’elaboració de polítiques i normatives, el disseny, la implementació i 
l’avaluació de serveis i projectes, etc.

OE 3.1. 
Presentar als decisors públics propostes de polítiques públiques i normatives que incorporin els més alts estàn-
dards de drets humans.

3.1.1. 

Establir i mantenir canals de 
col·laboració i comunicació 
estreta entre l’IDHC i decisors 
públics.

3.1.2. 

Realitzar trobades amb repre-
sentants polítics vinculats a les 
propostes, revisions de lleis i 
de polítiques públiques en les 
quals està treballant l’IDHC.

3.1.3. 

Elaborar i/o col·laborar en po-
sicionaments quan es detectin 
incompliments dels estàndards 
internacionals de drets humans 
en l’elaboració de normatives 
i polítiques públiques, amb 
entitats aliades

A.3.2.1. 

Fer seguiment del compliment per part de les 
administracions públiques de la normativa de drets 
humans aplicable, en relació amb les temàtiques 
prioritàries de l’IDHC.

A.3.2.2. 

Donar suport tècnic, assessorar i acompanyar les 
administracions públiques locals en la concepció, 
implementació i avaluació de polítiques públiques, 
normatives i serveis que permetin garantir de 
forma efectiva els drets humans de la ciutadania.
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OE 3.5. 
Contribuir al reconeixement i desenvolupament jurídic dels drets humans.

OE 3.3. 
Denunciar situacions de vulneració de drets i proposar mesures per revertir-les davant els mecanismes internacio-
nals de protecció de drets de la mà d’entitats, moviments socials, xarxes, activistes i defensores de drets humans.

OE 3.4. 
Promoure i supervisar la implementació de les decisions adreçades a l’Estat espanyol per part dels mecanismes 
internacionals i regionals de protecció de drets.
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3.3.1. 

Partint de les temàtiques 
prioritàries per l’IDHC, designar 
persones responsables de l’ID-
HC que assegurin la presència 
a les xarxes pertinents i els 
contactes amb entitats aliades 
clau , per la col·laboració en 
l’elaboració conjunta d’informes 
i propostes/recomanacions que 
seran presentades davant dels 
mecanismes internacionals.

3.3.2. 

Elaborar i fer seguiment dels 
calendaris anuals de presen-
tació d’informes de la societat 
civil als diferents mecanismes 
de protecció internacional, per  
informar-ne a les organitzacions 
especialitzades,  i promoure la 
presentació d’informes i altres 
contribucions escrites.

3.3.3. 

Facilitar la presentació als 
mecanismes de protecció de 
drets humans d’informes, de 
comunicacions i altres escrits de 
denúncia mitjançant l’asses-
sorament concret, en aquelles 
temàtiques que entrin dins 
l’abast de l’IDHC o es considerin 
estratègiques.

3.4.1. 

Fer seguiment i verificar el 
compliment  de les decisions 
i recomanacions sobre l’Estat 
espanyol o rellevants per 
aquest, en especial en relació 
amb les temàtiques prioritàries 
de l’IDHC, que emanin dels 
mecanismes i institucions de 
protecció de drets humans, 
amb especial atenció a l’EPU, 
comitès de tractats i TEDH.

3.4.2. 

Informar a entitats sobre les  
sessions clau de comitès i del 
Consell de Drets Humans i 
sobre les seves observacions 
finals i recomanacions com a 
resposta als informes de l’Estat 
espanyol.

3.4.3. 

Estudiar i implementar vies 
i mecanismes per exigir el 
compliment de decisions 
internacionals a les diferents 
administracions.

3.5.1. 

Participar en processos d’elaboració o revisió de lleis dels diferents rangs, així com de normes i estàndards inter-
nacionals (Observacions generals dels comitès de l’ONU,...), en relació a les temàtiques prioritàries de l’IDHC.



Accions
EIX 4. COMUNICACIÓ 

La comunicació és un eix estratègic transversal i instrumental al servei de la consecució 
dels objectius del present pla amb les eines i canals propis de la comunicació. A la ve-
gada, la comunicació es planteja com el procés que impulsa i vetlla per la relació entre 
l’IDHC i els seus col·lectius prioritaris, tot contribuint al coneixement de les normes i 
estàndards internacionals dels drets humans i vetllant per la imatge i prestigi de l’entitat.

O.E.4.2. 
Divulgar normes i estàndards internacionals de drets humans, així com les decisions (incloent recomanacions, 
observacions generals o sentències) adoptades per organismes i mecanismes de protecció de drets, en relació a 
l’Estat espanyol o rellevants pel nostre context.
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O.E.4.1. 
Traslladar les anàlisis i propostes que sorgeixen de la recerca de l’IDHC als agents que poden aplicar-les, amb 
especial atenció a decisors polítics,  professionals jurídics, administracions públiques i entitats.

4.1.1. 

Crear i mantenir actualitzada una base de dades de 
decisors públics, professionals jurídics, personal de 
les administracions públiques i entitats especialit-
zades.

4.1.2. 

Crear protocols de distribució de les publicacions 
i investigacions per assegurar l’enviament indivi-
dualitzat de les propostes als col·lectius prioritaris, 
l’organització d’actes de presentació i/o reflexió 
amb la participació de les persones i col·lectius 
a qui es dirigeixin els treballs i la divulgació als 
mitjans de comunicació.

4.2.1. 

Crear, mantenir i 
actualitzar una secció 
web sobre mecanis-
mes internacionals 
i assegurar la seva 
difusió mitjançant les 
xarxes socials i altres 
canals comunicatius 
dirigits als públics 
prioritaris de l’IDHC.

4.2.2. 

Publicar periòdica-
ment a xarxes socials 
notícies sobre normes 
i estàndards inter-
nacionals de drets 
humans i sobre les 
decisions dels meca-
nismes internacionals 
referents a l’Estat 
espanyol i en l’àmbit 
de les temàtiques 
prioritàries de l’IDHC.

4.2.3. 

Facilitar a la web 
recursos pràctics 
per la presentació 
de comunicacions, 
contribucions escrites 
o altres documents 
d’incidència i denún-
cia a mecanismes 
internacionals de 
drets humans.

4.2.4. 

Informar als mitjans 
de comunicació 
dels calendaris dels 
mecanismes de pro-
tecció de drets i sobre 
les observacions i 
recomanacions que 
fan respecte de l’Estat 
espanyol.
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O.E.4.4. 
Millorar les capacitat comunicativa de l’entitat, assegurant la formació de l’equip, incorporant habilitats i eines 
innovadores, i agilitzant els processos de difusió de les activitats i projectes.

4.4.1. 

Elaborar i disposar d’un pla de 
xarxes socials, amb un calenda-
ri de publicacions periòdiques 
per la divulgació de normes i 
estàndards internacionals, la 
difusió d’activitats i la creació 
d’actes en les pròpies xarxes, 
que asseguri i augmenti la 
presència de l’IDHC a les xarxes 
socials.

4.4.2. 

Identificar i incorporar eines i 
metodologies comunicatives 
que permetin comunicar de 
forma eficaç els principals 
elements que emanin dels 
projectes i activitats de l’IDHC., 
amb la formació tot l’equip 
tècnic per aplicar-les.

4.4.3. 

Elaborar un pla de comunicació 
integral que, a més de contri-
buir des de la comunicació als 
objectius estratègics, estableixi 
protocols per agilitzar i sistema-
titzar la difusió de les activitats i 
projectes de l’IDHC.

O.E.4.3. 
Enfortir el paper de l’IDHC com a veu experta en matèria de drets humans.

4.3.1. 

Augmentar la presència de l’ID-
HC als mitjans de comunicació, 
promovent les intervencions 
de membres de l’IDHC: equip, 
junta i socis i sòcies.

4.3.2. 

Comptar amb un espai de 
publicació periòdica d’opinió 
en un mitjà generalista que 
permeti arribar a persones 
alienes a l’IDHC.

4.3.3. 

Repensar per valorar el mante-
niment del Premi Solidaritat i 
la seva renovació i adequació al 
context actual.



Accions
EIX 5. DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU 

El desenvolupament organitzatiu és una línia transversal a tots els eixos estratègics i ha 
de facilitar els vincles i la interconnexió entre les necessitats organitzatives internes, el 
context extern i el pla estratègic de l’IDHC.
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5.2.1. 

Fer un diagnòstic 
per conèixer els 
diferents perfils 
de socis i sòcies, i 
elaborar propostes 
de mecanismes i vies 
per incrementar el 
vincle amb el treball 
de l’IDHC.

5.2.2. 

Crear Grups de 
Treballs participatius 
per temàtiques amb 
membres de l’equip, 
la Junta i sòcies.

5.2.3. 

Establir a la Junta 
una persona referent 
per cada temàtica 
prioritària per una 
millor coordinació 
entre la junta i l’equip 
tècnic.

5.2.4. 

Desenvolupar i im-
pulsar mecanismes 
per recollir propostes 
de les sòcies i socis 
sobre les activitats 
que pot fer i fa l’IDHC.

OE 5.2. 
Facilitar el paper dels membres de la junta i de les persones sòcies, incrementant el vincle, la participació i la 
implicació proactiva a l’entitat.

OE 5.1. 
Concretar l’estructura organitzativa i definir els rols dels seus diferents òrgans i membres.

A.5.1.1. 

Realitzar un procés intern dirigit a aprovar una 
estructura organitzativa coherent amb el Pla Estratè-
gic i amb les tasques a assumir, definint responsa-
bilitats i funcions de cada òrgan.

A.5.1.2. 

Definir els perfils de l’equip tècnic necessaris per 
a poder implementar el Pla estratègic i adaptar 
l’equip en conseqüència.
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OE 5.3. 
Desenvolupar estratègies de finançament que contribueixin a la diversificació de fons i que permetin un model 
menys burocràtic, més autònom, eficient, i que doni resposta als objectius del Pla estratègic.

5.3.1. 

Dissenyar un pla d’acció de captació de fons, si és 
possible amb el suport d’una persona experta ex-
terna,  que permeti identificar fonts alternatives de 
finançament privat en què les exigències de gestió 
/ burocràtiques siguin escasses en relació amb el 
finançament públic, seguint criteris ètics aprovats 
per la Junta.

5.3.2. 

Fer reunions amb les diferents administracions 
públiques i entitats que potencialment puguin 
contractar l’IDHC per a realitzar les accions previstes 
al Pla estratègic.

OE 5.5. 
Ampliar la base social de l’IDHC.

5.5.1. 

Fer campanya activa en qualsevol activitat / redefi-
nint els avantatges de ser soci/a de l’IDHC que es 
faci per aconseguir nous socis.

5.5.2. 

Promoure la possibilitat de crear una figura de 
persona “col·laboradora” o voluntària per incorporar 
persones que es comprometin a fer tasques en fa-
vor de l’IDHC com ara divulgació d’activitats o altres.

OE 5.4. 
Operativitzar el pla estratègic.

5.4.1. 

Crear un grup de treball 
(equip-junta) per liderar i 
coordinar l’elaboració de plans 
d’acció calendaritzats per imple-
mentar el pla estratègic.

5.4.2.

Posar en marxa un mecanisme 
per definir les temàtiques 
prioritàries de l’acció de l’IDHC i 
la seva revisió.

5.4.3. 

Definir i posar en marxa un 
sistema de seguiment i avalua-
ció dels plans d’acció elaborats 
per la implementació del pla 
estratègic.



Temàtiques prioritàries

Algunes d’elles responen a elements que són sempre presents en l’abordatge de qualsevol problemàtica, 
dret o àmbit, determinen la nostra mirada o el marc en què ens posicionem i que, en totes les nostres accions, volem 
contribuir a defensar:

• Normes, estàndards i mecanismes internacionals de drets (ONU) 
• Normes, estàndards i mecanismes europeus de drets (UE i Consell d’Europa) 
• Normes, estàndards i mecanismes del sistema inter-americà

L’IDHC treballa sobre diverses temàtiques, que van evolucionant. 

Altres són temàtiques sobre les quals se centren els esforços de recerca, formació i incidència, i aquests van 
variant. En el procés de planificació estratègica han estat considerats importants els següents: 

• Plans de drets humans (locals, autonòmics, estatals) 
• Interseccionalitats
• Enfocament de drets humans en les polítiques públiques, els serveis per la Ciutadania, la coope-

ració per al desenvolupament.
• El Tribunal Europeu de Drets Humans 
• Dret a la igualtat i la no discriminació 
• Tecnologies digitals i impactes en els drets humans 
• Dret a la protesta 
• Lluita contra els delictes i discursos d’odi 
• Prevenció de/ lluita contra els extremismes violents (extrema dreta, etc.) / drets humans a les 

polítiques contra el terrorisme i els extremismes violents 
• Justícia climàtica 
• “Apoderament” de defensores de drets humans 
• Auditories de drets humans 
• Enfortiment de mecanismes locals de defensa i garantia de drets (sindicatures locals de greuges, 

etc.) 
• Drets Humans emergents 
• La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

Es considera important prioritzar les temàtiques, reduint-les a una quantitat que sigui assumible, per tal de generar 
expertesa i no dispersar excessivament l’acció de l’IDHC. Per això, en el procés de definició del Pla, s’ha acordat que, 
com a mesura d’implementació del Pla, es definirà i implementarà un mecanisme per determinar i revisar un conjunt 
més reduït de temàtiques prioritàries.
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Persones destinatàries
En el procés de definició del Pla Estratègic, s’han definit les persones i 
els col·lectius prioritaris de l’acció de l’IDHC.

• Personal d’entitats d’acció social, cooperació, educació 
• Personal tècnic d’administracions públiques 
• Activistes i defensores de drets humans 
• Advocades i advocats 
• Decisors polítics locals (municipals) 
• Decisors polítics de Catalunya 
• Estudiants de Dret  
• Personal de les sindicatures de greuges 
• Decisors polítics estatals 
• Estudiants universitàries en general 
• Periodistes 
• Jutges i fiscals 
• Comunicadores (personal d’entitats i administracions) 
• Policies locals i autonòmica
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Aquest procés de planificació estratègica 
ha comptat amb el suport financer de:


