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Estructura de Drets Humans de Catalunya
Principis i mandat
L’Estructura de Drets Humans es va crear l’any 2017 seguint
recomanacions internacionals, com ara els Principis de Paris. En
formen part el Síndic de Greuges de Catalunya i l’Institut de Drets
Humans de Catalunya.
La Conferència Mundial de Drets Humans celebrada a Viena l’any
1993 va recomanar l’elaboració de plans d’acció nacionals en què
s’identifiquessin objectius de millora en la promoció i la protecció dels
drets humans.
L’Organització de les Nacions Unides encoratja l’adopció de plans
d’acció nacionals de drets humans, que han de ser documents públics,
elaborats amb una àmplia participació de la societat, amb un abast
general de tots els drets humans i orientats a l’acció.
Així mateix, recomana que, allà on n’hi hagi, les institucions
nacionals de drets humans o l’ombudsman (defensor del poble), com a
dipositàries de coneixement i d’expertesa en matèria de drets humans,
tinguin un paper central en la preparació i l’aplicació del plans
nacionals de drets humans.
Funcions
Les funcions de l’Estructura inclouen coordinar una xarxa de
drets amb entitats socials, elaborar una proposta d’estat dels drets
humans i emetre opinions sobre els projectes i les proposicions de
llei del Parlament de Catalunya que tinguin incidència en l’àmbit
dels drets humans. També podrà redactar informes vinculats als
informes periòdics que els estats han de presentar als òrgans i
comitès internacionals de protecció dels drets humans.

L’Estructura està formada per una junta i un consell assessor.
La Junta està integrada pel síndic, Rafael Ribó, en qualitat de
president, i el president de l’IDHC, David Bondia, de vicepresident.
En formen part com a vocals l’adjunt general al Síndic, Jaume Saura,
i la secretaria de l’IDHC, Montse Tafalla
L’Estructura també té un consell assessor integrat per una vintena
d’entitats i de persones expertes en drets humans. Responen
a perfils multidisciplinaris i han estat escollides en un procés
de selecció públic per la seva tasca professional i reconeguda
trajectòria en aquest àmbit. Els membres del Consell Assessor de
l’Estructura de Drets Humans de Catalunya són:
 Amnistia Internacional Catalunya
 Associació per a les Nacions Unides (ANUE)
 Col·legi de Periodistes de Catalunya
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Organització
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 Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats (CCAR)
 Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC)
 DINCAT
 Fundació Jaume Bofill
 Irídia
 Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global
 Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 Unicef Comitè Catalunya
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També en són membres Mar Aguilera Vaqués, professora en Dret
Constitucional; Joan Benach Rovira, professor de Salut Pública i
sociòleg; Encarna Bodelón González, professora de Filosofia del Dret;
Marc Antoni Broggi Trias, cirurgià i president del Comitè de Bioètica
de Catalunya; Miriam Hatibi, portaveu de la Fundació Ibn Battuta;
Enric Canet, expert en voluntariat i associacionisme i referent en
l’àmbit de l’esplai infantil i juvenil; Núria Camps, professora de
Dret Internacional públic; Laia Serra Perelló, advocada experta
en discriminació, equitat de gènere i drets LGTBI, i Carme Trilla,
economista i referent en matèria d’habitatge.
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Pla de Drets Humans
Què és un pla de drets?
Un pla de drets humans és un document de compromís elaborat amb
la participació activa de la ciutadania que recull un ventall de mesures
i accions que han de dur a terme el Govern i els poders públics per
millorar la promoció i la protecció dels drets humans i que preveu un
mecanisme de control de la seva aplicació efectiva.
Els drets
En aquest acte es donaran a conéixer els documents de treball sobre el
conjunt de drets que el Consell assessor ha considerat que han de ser
objecte del Pla, perquè siguin debatuts per la ciutadania
Els drets estan agrupats per categories partint dels eixos de referència
de la democràcia:
1. Democràcia igualitària / Vida digna
Dret a la seguretat vital
Dret a la integritat personal
Dret al treball
Dret a la salut
Dret a l’educació
Dret a l’habitatge
Dret a un urbanisme harmoniós i sostenible

Dret a un consum responsable i respectuós amb els drets humans
2. Democràcia plural / Diversitat
Drets lingüístics
Dret a la cultura
Dret a la llibertat de consciència i religió
Dret a la llibertat d’expressió, informació i comunicació
Dret a la protecció de dades personals
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Dret al medi ambient
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3. Democràcia participativa / Participació pública
Dret a la participació en els afers públics
Dret a la bona administració, a la lluita contra la corrupció i a la
transparència
4. Democràcia paritària i interseccional / Igualtat i no discriminació
Drets de les dones
Drets de la gent gran
Drets dels infants
Drets dels col·lectius LGTBIQ
Drets de les persones amb discapacitat
Drets de les persones desplaçades forçosament
5. Democràcia garantista / Protecció
Dret a l’accés a la justícia
Dret a la veritat, a la justícia, a la reparació i a les garanties de no
repetició
Dret a una fiscalitat justa
Dret a l’autogovern
Dret i deure de respectar els drets humans
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El procés d’elaboració
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El procés consultiu i de debat ciutadà és l’element més important
en l’elaboració del Pla. Partint dels documents de treball presentats
s’obriran diferents vies de participació amb la idea de conèixer les
principals mancances en l’àmbit dels drets humans, i també les
fortaleses, oportunitats i recursos disponibles. Aquesta participació es
materialitzarà per mitjà de:
Tallers temàtics pel territori amb organitzacions de la societat civil
 Qüestionari en línia per mitjà del web de l’Estructura de Drets
Humans (https://estructuradh.cat) al qual podrà accedir tothom.
El procés de debat i consulta acabarà amb l’elaboració d’un document
definitiu que recollirà les recomanacions i propostes sorgides de la
societat civil. Finalment, el Pla de drets humans de Catalunya serà
sotmès a la consideració del Parlament i del Govern de Catalunya, que
són qui l’hauran de concretar en lleis i polítiques públiques a curt,
mitjà i llarg termini.

Calendari
Gener

Presentació del Pla de drets humans

Febrer - Juny

Procés consultiu i de debat ciutadà per recollir
mancances i propostes
Elaboració del document definitiu que recollirà
les recomanacions i propostes sorgides durant el
procés de debat ciutadà
Trasllat al Parlament i al Govern de Catalunya

Juliol

Setembre

Convocatòries de premsa i informació útil
Els membres de la premsa estan convidats a assistir durant tot l’acte
i en podran prendre imatges. A més, un cop finalitzat, el president,
Rafael Ribó, i el vicepresident, David Bondia, atendran els mitjans de
comunicació que ho desitgin.

Tingueu en compte que l’acte també es podrà seguir en streaming

Nota: Els mitjans que vulguin cobrir l’acte caldrà que s’acreditin prèviament
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al Gabinet de Premsa del Síndic: premsa@sindic.cat o 935 538 453
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ACTE DE PRESENTACIÓ DEL
PLA DE DRETS HUMANS DE
CATALUNYA
Presentat per Sílvia Bel i Ramon Pellicer
Dirigit per Joan Miquel Artigues
Amb les intervencions de Laia Serra, Joan Vintró, Ana
Bernal, Carme Trilla, Marina Garcés, Marc Antoni Broggi,
Arcadi Oliveres, David Fernàndez, Xavier Orno, Enric Canet
Cloenda a càrrec de David Bondia i Rafael Ribó
Amb les actuacions del Cor la Unió i Orpheus XXI

Espai de les Drassanes de Barcelona
21 de gener de 2019 - 1
 7.00 hores
Estructura de Drets Humans de Catalunya
Creada l’any 2017, per conveni entre el Síndic de
Greuges i l’Institut de Drets Humans de Catalunya,
com la institució catalana de defensa i promoció dels
drets humans i les llibertats fonamentals, seguint
les recomanacions dels Principis de París de l’ONU.
L’Estructura té l’encàrrec d’elaborar el primer Pla de
Drets Humans de Catalunya.

Pla de Drets Humans
És un document que compila un conjunt de directrius i
mesures polítiques en resposta al diagnòstic de la situació,
elaborat amb la participació activa de la ciutadania, que
han de fer efectives el Govern i els poders públics.

Tu tens la paraula
S’inicia un procés per consensuar entre tots i totes l’abast i
el contingut del Pla de drets que volem per a Catalunya.
Podeu fer les vostres aportacions des del lloc web
www.estructuradh.cat o assistir als actes presencials que
tindran lloc arreu de Catalunya els pròxims mesos.
El procés de debat i consulta acabarà amb l’elaboració d’un
document definitiu, el Pla de drets humans de Catalunya,
que serà sotmès a la consideració del Parlament i del
Govern de Catalunya. D’aquesta manera, el Pla s’haurà
de concretar en lleis, pressupostos i polítiques públiques
a curt, mitjà i llarg termini que donin compliment a les
mesures proposades. S’establirà un mecanisme de control
i seguiment que n’avaluï l’eficàcia real.
En els drets humans, tu hi tens la paraula!
#ÀgoraDeDrets

Síndic de Greuges de Catalunya
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