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ACTA DE REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE DRETS HUMANS – 05.06.18  
 
 
El 5 de juny va haver-hi la primera reunió de la Comissió de Drets Humans (Comissió 
DDHH) del Fons Català. 
 
Hi van assistir les següents persones: 
 
Isidre Pineda, regidor de cooperació de Caldes de Montbui i persona referent polític de 
la Comissió  
Sergi Hernández, regidor de solidaritat de Santa Perpètua de la Mogoda 
Maria Ávila, regidora de cooperació de Viladecans 
Manuel J. Pérez, tècnic de cooperació de Sant Boi de Llobregat 
Carme Barbany, directora de projectes estratègics de Granollers 
Eva Millas, tècnica de cooperació de Vilafranca del Penedès 
Regina Ventura, tècnica de cooperació de l’ACCD 
Raúl J. González, tècnic de cooperació de Mollet del Vallès 
Beth Mejan, tècnica de cooperació de Sant Cugat del Vallès 
Tere Gómez, tècnica de cooperació d’Esplugues de Llobregat 
Gerard Jornet, tècnic de cooperació de Gavà 
Lali Carrillo, Cap de suport municipal de la Diputació de Barcelona 
Núria Ferrando, tècnica de cooperació de Cambrils 
Maria Vicente, tècnica de cooperació de Reus 
Jordi Porta, tècnic d’Alcaldia de Barberà del Vallès 
Sílvia Guillén, regidora de cooperació de Molins de Rei 
Anna Farrés, tècnica de cooperació de Molins de Rei 
Josep Lluís Sánchez, cap de cooperació de Santa Coloma de Gramenet 
Anna Martin Cuello, regidora de cooperació del Prat de Llobregat 
Bartolomé Agudo, tècnic de cooperació de Terrassa 
David Minoves, coordinador del Fons Català de Cooperació 
Ariel Monells, director de gestió del Fons Català de Cooperació 
Toni Royo, tècnic del Fons Català 
 
S’excusen:  
Eva Virgili, tècnica de cooperació de Tarragona,  
Núria Maynou, tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Judit Salas, adjunta a la Direcció de Justícia Global de Barcelona 
Griselda Castelló, tècnica de cooperació de Vilanova i la Geltrú 
 
----- 
 
Un cop fetes les presentacions, la persona referent política explica que arran del Pla 
estratègic del Fons Català (2017) s’han reestructurat les àrees de treball, i s’ha creat 
l’àrea de Drets Humans, de la qual penja la Comissió de Drets Humans.  
 
Seguidament s’expliquen els objectius de l’Àrea de Drets Humans que són: 
 
1 – Promoció de les accions d’Educació en drets humans al món municipal català 
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2 – Sensibilització, comunicació i incidència política sobre països/regions amb greus 
vulneracions de drets humans 
 
3 – Promoció de la transversalització dels drets humans a les polítiques municipals 
 
D’acord amb aquests tres objectius, des de la Comissió de DDHH es pretén impulsar 
les següents línies de treball: 
 

1. Intercanvi d’experiències en l’àmbit de la sensibilització i l’EpD en drets humans 
(Projecte Ciutats defensores, activitats de sensibilització, tallers, guia 
educativa, formació, proveïdors, campanyes, etc.) entre els diferents municipis  

2. Suport a ONG de drets humans que treballen la defensa i la promoció dels 
drets humans sobre terreny a través de la identificació, el finançament i el 
seguiment de projectes i campanyes 

3. Identificació de les pràctiques municipals vinculades a l’aplicació del dret a la 
ciutat recollit a la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (2000) a 
la qual es van adherir molts municipis catalans 

4. Incidència política i treball en xarxa (adhesió a campanyes i xarxes, mocions, 
aliances i col·laboracions amb ONG de DDHH especialistes, compareixences a 
la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència –CAERIT- 
del Parlament, etc.) 

 
A continuació es dóna paraula a les intervencions de les persones assistents.  
 
Des de Sant Boi se celebra la creació de la Comissió i la proposta d’intercanvi 
d’experiències i recursos educatius. En aquesta línia es recorden les exposicions 
itinerants que el Fons havia produït, com ara la campanya “Mediterrània, una cruïlla de 
pobles1” i es suggereix la realització d’accions de sensibilització semblants. 
 
Pel que fa a la identificació de les pràctiques municipals vinculades a l’aplicació del 
dret a la ciutat recollit a la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, es 
valora que des del Fons Català o les àrees de cooperació dels municipis no s’ha 
d’avaluar l’aplicació de la Carta de Salvaguarda ni fer recomanacions a les àrees de 
drets civils –que són les que tenen mandat d’aplicació de la Carta- perquè això no 
entra dins del mandat de la cooperació. 
 
Des del Fons s’explica que 20 anys després de la Conferència Europea de Drets 
Humans de Barcelona (1998), l’objectiu no és avaluar l’execució de la Carta de 
Salvaguarda ni traslladar recomanacions a les àrees de drets civils, sinó que en el 
marc de la coherència de polítiques es tracta d’esbrinar bones practiques pel que fa a 
la interiorització i la transversalització dels drets humans en l’acció municipal. 
 
Acte seguit, es passen a tractar els següents punts de l’ordre del dia: 
 
 
 
 

                                                 
1
 http://www.ccma.cat/324/banyoles-sadhereix-a-la-campanya-mediterrania-cruilla-de-

pobles/noticia/15497/#  

http://www.ccma.cat/324/banyoles-sadhereix-a-la-campanya-mediterrania-cruilla-de-pobles/noticia/15497/
http://www.ccma.cat/324/banyoles-sadhereix-a-la-campanya-mediterrania-cruilla-de-pobles/noticia/15497/
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1. Ciutats Defensores: intercanvi d’experiències i valoracions entre els 
municipis de les dues edicions 

 
Des del Fons s’explica una de les xerrades que es van realitzar a l’edició de primavera 
2018 a Vilanova amb Chema Caballero i que va funcionar força bé per la connexió 
entre el ponent i el públic adolescent. Es tractava de la xerrada organitzada a la Unitat 
d’Escolarització Compartida de Vilanova amb adolescents amb necessitats especials 
derivades de la inadaptació a centres d’educació obligatòria (09/04). 
 
Des de Molins es valora la conveniència d’ampliar el punt de mira cap a altres 
col·lectius a l’hora de planificar els xerrades. Sense deixar de fer xerrades als IES -que 
funcionen molt bé- s’explica una proposta per a l’edició de tardor 2018 d’acte adreçat 
als col·lectius que generen opinió (periodistes, dissenyadors gràfics, comunicadors, 
etc.). 
 
En la mateixa línea, des de Reus s’explica la tertúlia oberta a la ciutadania amb el 
defensor LGTBI Patricio Vindel amb la participació de les entitats de defensa dels drets 
LGTBI, AQUN Reus i H2O Camp de Tarragona, i que també va funcionar molt bé. 
 
Des de Sant Cugat, igualment, s’aprofiten espais sectorials per impulsar la creació de 
vincles i xarxes entre les persones defensores convidades i els espais de participació 
(Taula de prevenció de la violència contra la dona) o les institucions locals (acte previst 
a l’escola d’Art i l’Ateneu de Sant Cugat amb el fotoperiodista egipci Ahmed Alí per 
l’edició de tardor 2018). 
 
Gavà també organitza actes amb col·lectius específics. És el cas, per exemple de la 
xerrada organitzada amb Wafae Charaf (05/10/17) amb la presència de l’Associació de 
Dones Clara Campoamor i el col·lectiu de dones marroquines de Gavà, o l’acte amb la 
rapera Diana Avella (27/09/17) en col·laboració amb l’Espai Jove La Casa Gran, la 
Comissió de Joves de Cultura Urbana, la Comissió de Joves LGTBI i la Comissió 
Empodera’t. 
 
Des de Granollers s’explica que no s’escull el públic fins que no han decidit quines 
persones defensores convidar. S’explica, per exemple, el taller de Diana Avella amb 
15 nois i noies de 12-16 anys del Centre Obert sobre composició de cançons de rap, 
seguit d'un mini concert (04/10/18). 

 
Des de Sant Boi es recorda els inicis del projecte Ciutats Defensores, la idea del qual 
va sortir dels municipis amb l’objectiu de defensar les persones defensores dels drets 
humans. El projecte ha anat evolucionant amb els temps, fins arribar a les seves dues 
edicions anuals i s’ha aconseguit posar a l’agenda la figura de les persones 
defensores dels drets humans. El projecte potencia el treball en xarxa i la incidència 
política gràcies a les reunions institucionals (Comissió d’Exteriors del Parlament, 
Síndic de Greuges). Per altra banda, les sessions amb alumnes –a Sant Boi se 
n’organitzen amb una assistència de 700-800 alumnes d’IES- amb els tallers 
preparatoris als centres, generen molt d’impacte. 
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2. Intercanvi d’experiències d’accions d’EPD en drets humans sobre 
recuperació de la memòria històrica (Projecte Buchenwald de Gavà, La 
Guerra civil i els bombardejos de Granollers) 

 
L’Ajuntament de Gavà va signar el 2015 un conveni amb l’Amical de Mauthausen i 

altres camps i de totes les víctimes del nazisme a Espanya, que compromet 

l’Ajuntament a fer una aportació anual  i donar suport a la celebració anual del Dia 

Internacional de l’Holocaust i de Prevenció de Crims Contra la Humanitat i al projecte 

Buchenwald de l’Institut de Bruguers2. 

  

A més, el febrer de 2015, l’Ajuntament ha signat el conveni d’adhesió, a petició de 

l’IES Bruguers, a la Xarxa de Memòria i de Prevenció del Feixisme Mai Més, una 

iniciativa endegada el 2013 per l’Amical de Mauthausen. L’objectiu de la Xarxa Mai 

Més és crear una xarxa local integrada per centres educatius, entitats i ciutats que 

eduquin en la prevenció del feixisme des de la memòria històrica.  

  

El projecte Buchenwald és un projecte educatiu de centre que inclou un viatge dels 

alumnes al camp de concentració de Buchenwald a Alemanya. Un tècnic d’ENG de 

Gavà TV va acompanyar els alumnes el febrer de 2015 i va fer dos documentals, un 

de 20’ que recollia la visita a Buchenwald i que es va passar un mes més tard, i un de 

40’ que recollia la visita, les xerrades dels nois a altres centres de Gavà i la seva visita 

dels alumnes al Parlament de Catalunya en el marc del 75è aniversari de l’alliberament 

dels camps de concentració3. 

  

També s’ha realitzat una exposició amb les fotografies realitzades pels alumnes que 

serà itinerant a partir d’octubre de 2015, i xerrades de sensibilització als altres IES de 

Gavà. L’objectiu era realitzar un documental que aplegués les filmacions a 

Buchenwald més les filmacions dels alumnes a Gavà. A l’apartat “Amb els drets fem 

ciutat” del Festival GavàMón es va presentar la versió final de 35’ que mostra el procés 

de realització, la visita al camp de concentració, les xerrades als IES, entrevistes als 

alumnes, etc. A més, l’IES Bruguers té el projecte “Diaris de guerra” en què cada 

alumne s’ha de posar a la pell d’un civil a una guerra i ha d’escriure un diari. Hi ha 

diaris que reprodueixen la vida d’una dona, un vell, un militar, etc. 

  

Santa Coloma, també participa en aquest projecte impulsat per l’Amical de 
Mauthausen4. Es tracta d’un projecte de drets humans amb una part de memòria 
històrica, i s’emmarca en el programa “Joves i cooperació” de l’Ajuntament. També es 
realitzen visites a Auschwitz i Mauthausen acompanyats per ex presoners. El camp de 
Buchenwald disposa d’un servei pedagògic però reben poques visites dels IES de 
l’Estat espanyol. A banda, junt amb altres municipis, també es participa a la xarxa 

                                                 
2
 http://www.insbruguers.cat/projectes/projecte-buchenwald 

3
 https://www.gavatv.cat/gtv/capitol/presentacio-projecte-buchenwald 

4
https://www.gramenet.cat/es/ayuntamiento/areas-municipales/cooperacion/joves-i-

cooperacio/estada-educativa-al-memorial-de-buchenwald/  

http://www.insbruguers.cat/projectes/projecte-buchenwald
https://www.gavatv.cat/gtv/capitol/presentacio-projecte-buchenwald
https://www.gramenet.cat/es/ayuntamiento/areas-municipales/cooperacion/joves-i-cooperacio/estada-educativa-al-memorial-de-buchenwald/
https://www.gramenet.cat/es/ayuntamiento/areas-municipales/cooperacion/joves-i-cooperacio/estada-educativa-al-memorial-de-buchenwald/
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d’alumnes i professors, i així, per exemple, es realitzen trobades i intercanvis entre 
joves de Santa Coloma i Vilanova.  
 
A Granollers, la sensibilització al voltant dels bombardejos de la Guerra Civil és un 
dels eixos de treball en cultura de pau a Can Jonch5. El projecte de cultura de pau és 
un projecte estratègic de ciutat. Hi ha la mateixa regidoria per cultura de pau, 
cooperació i convivència, cosa que facilita poder treballar aquests temes de manera 
conjunta.  
 
La memòria del bombardeig de La Porxada (31/05/38) que va causar 224 morts sobre 
una població de 14.000 habitants es treballa des de pau, memòria històrica i patrimoni: 
“Granollers, ciutat oberta a la pau”. Es tracta d’un programa molt participat amb un 
gran ressò ciutadà. Nombroses institucions de la ciutat proposen activitats, la 
ciutadania se l’ha fet seu i ja no és només una iniciativa de l’Ajuntament.  
 
Dins de l’itinerari escolar de formació reglada (primària, secundària), tot estudiant  de 
Granollers rep almenys 2 o 3 impactes del projecte “Granollers, ciutat oberta a la pau”.  

 
3. Propostes de temàtiques i països amb vulneració dels drets humans per 

fer-ne seguiment  
 

Com ja s’ha dit, els tres grans objectius de l’àrea de Drets Humans són:  
 
1 – Promoció de les accions d’Educació en drets humans al món municipal català 
 
2 – Sensibilització, comunicació i incidència política sobre països/regions amb greus 
vulneracions de drets humans 
 
3 – Promoció de la transversalització dels drets humans a les polítiques municipals 
 
En la línia d’impulsar el segon objectiu, “Sensibilització, comunicació i incidència 
política sobre països/regions amb greus vulneracions de drets humans”, s’explica la 
proposta de fer seguiment a la situació d’Hondures, un dels països, segons l’informe 
2017 d’Amnistia Internacional amb majors violacions dels drets humans. Un estat fallit 
on la situació ha empitjorat arran del cop d’estat de 2009 contra Manuel Zelaya. 
Entretant la criminalització, amenaces i assassinats impunes a membres del moviment 
opositor i persones defensores dels drets mediambientals, LGTBI, líders comunitaris, 
etc s’ha estès per tot el país. Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), assassinada el 2016, 
o Carlos Hernández, advocat, assassinat el 10/04 per defensar l’alcalde de l’aldea 
d’Arizona contra el projecte hidroelèctric Rio Jimalito (Atlántida), per només citar dos 
casos, el més conegut i el més recent.  
 
A nivell polític, la comunitat internacional ha rebut amb indiferència el frau electoral a 
les recents eleccions (novembre 2017) que han permès la reelecció de Juan Orlando 
Hernández en detriment del candidat de l’oposició Salvador Nasralla. Recordem que a 
Catalunya hi viu la comunitat hondurenya més nombrosa a l’Estat espanyol, formada 

                                                 
5
 http://www.granollers.cat/can-jonch/memoria-historica  

 

http://www.granollers.cat/can-jonch/memoria-historica
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per uns 30.000 ciutadans. Igualment, el Fons Català disposa d’una delegació a 
Centramèrica (Managua), cosa que facilita el seguiment de la situació a Hondures. 
 
S’explica també que projecte Ciutats Defensores ha convidat en la seva edició de 2016 
a Sandra Zambrano, defensora dels drets LGTBI, i l’edició de tardor 2018 convida 
Margarita Pineda, pertanyent a l’entitat Moviment Indígena Lenca Independent de La 
Paz (MILPAH). 
 
En aquest punt, Sant Boi recorda els quatre defensors empresonats (Victoire Ingabire, 
Abdulhadi Alkhawaja, Omid Kokabee, Ilham Tohti) del projecte Ciutats Defensores, i 
demana posar l’accent en la incidència per l’alliberament d’aquests presoners no obrir 
nous fronts amb altres països. 
 
Des del Prat de Llobregat són de la mateixa opinió. Des de Terrassa també es valora 
treballar per l’alliberament dels quatre activistes empresonats i fer seguiment de les 
persones defensores que han participat a les diferents edicions de Ciutats Defensores.  
 
Per la seva banda, des de l’ACCD i la Diputació de Barcelona es trasllada la necessitat 
de treballar de manera complementària i coordinada entre els institucions que estan 
treballant amb la temàtica de drets humans. 
 
Des del Fons s’argumenta que les dues iniciatives (seguiment de la vulneració de drets 
humans a un país/regió, i incidència per l’alliberament dels quatre presos polítics) no 
són incompatibles i poden treballar-se paral·lelament.  
 
Igualment es recorda a l’ACCD i la Diputació les accions de coordinació impulsades 
pel Fons en el marc del treball de l’àrea de drets humans (reunions ACCD, Ajuntament 
de Barcelona i Fons pel treball a Colòmbia –missions, anàlisi de projectes, etc.-; 
reunions ACCD, Diputació, Ajuntament de Barcelona i Fons pel treball als campaments 
sahrauís –missions, anàlisi de projectes, Pla Estratègic CCASPS, etc.). 
 
A continuació s’explica el contingut i l’estat actual de finançament dels projectes 
existents de la cartera de drets humans:  

- P3104 Tornar a Al-Ma’in (exposició itinerant de recuperació memòria històrica 
Palestina) 

- P3123 Corporación Ensayos (participació de dones diverses del nord del 
Cauca en l’agenda post acords de pau) 

- P3056 (2ª Fase de la Guia de compra pública ètica) 
- Projecte del Colectivo Fals Borda (exhumacions falsos positivos + 

assessorament jurídic a exiliats colombians a Catalunya) – PER OBRIR 
 

4. Altres 
 

Per tancar la reunió s’explica l’estat de recollida d’adhesions a la “Moció municipal de 
suport i per la protecció dels defensors dels drets humans a Colòmbia” impulsada des 
del Fons i elaborada de manera conjunt amb la Taula per Colòmbia i Amnistia 
Internacional. La moció ha estat aprovada per 14 municipis: Bordils, Blanes, Castellcir, 
Castellà del Vallès, Cerdanyola, Gelida, Granollers, Masnou, Setcases, Pardines, 
Parets del Vallès, St Cugat, St Sadurní i Terrassa. 
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També s’està en fase d’elaboració junt amb Amnistia, d’una moció per condemnar 
l’actuació de l’Estat d’Israel a la Franja de Gaza. 
 
Per últim, s’aprofita per passar l’article de la Directa sobre la situació a Nicaragua 
escrit per Xavier Ruiz, el delegat del Fons a Centramèrica. 
 
----- 
 
La comissió tindrà una periodicitat de reunions trimestral.  
 
La propera reunió serà passat vacances, el dimarts 18 de setembre a les 12h.  
 
Bon estiu i bones vacances!! 
 
 
 
 


