
 
 

Participa en la construcció del Pla de drets humans de Catalunya 
 

Organitza una #ÀgoraDeDrets 
 

 
El 21 de gener, l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC) va iniciar la participació pública 
per a la construcció del Pla de drets humans amb una presentació al Museu Marítim de Barcelona, 
a l'edifici de les Drassanes Reials, on es va insistir en la necessitat d’enriquir el Pla amb aportacions 
de les persones i organitzacions que treballen en temes de drets humans i moviments socials de 
base.  
 
Què hem fet fins ara? D’on parteix el Pla?   
 
El Pla parteix d’una primera fase de diagnosi de l’estat dels drets a Catalunya que ha estat 
analitzada pel Consell Assessor de l’EDHC i altres persones expertes. D’aquestes diagnosis se'n pot 
trobar un resum a la pàgina web de l’Estructura perquè puguin ser fàcilment consultables.  
 
L’Estructura també està treballant pel que creu que haurien de ser les mesures per promoure 
l’efectivitat del Pla.  
 
Com es pot contribuir a la construcció del Pla?  
 
Impulsant l’organització de processos de debat i consulta en forma d’àgores de discussió 
temàtiques (#ÀgoraDeDrets) per tot el territori. Aquest procés comença ara, el mes de febrer, i 
durarà cinc mesos, per bé que les àgores s’haurien d’organitzar entre els mesos de febrer i maig 
d’enguany.  
 
Qui pot organitzar una àgora de Drets?  
 
Qualsevol organització que treballi per la defensa d’un o més drets a casa nostra i que pugui fer 
aportacions (des del seu àmbit d’acció) i formular propostes sobre un dret (o diversos) a Catalunya.  
 
Què cal fer per organitzar una #ÀgoraDeDrets? 
 
1. Tria el dret (o drets) sobre el qual vols debatre i sobre el qual creus que pots fer propostes.  
 
2. Busca l’informe sobre el dret en qüestió al web de l’Estructura. Es tracta d’una versió resumida; 
per tant, si vols iniciar la discussió amb la versió extensa, demana-la a agora@estructuradh.cat.  
 
3. Identifica els col·lectius més propers amb els quals treballes i planteja’ls organitzar una àgora 
temàtica. 
4. Proposa’ns la teva àgora escrivint-nos a agora@estructuradh.cat  amb informació sobre el dia, 
l’hora i el lloc on l’organitzareu amb l’assumpte “Àgora de drets”. 
 

https://estructuradh.cat/
https://estructuradh.cat/2018/12/03/acte-de-presentacio/
https://www.youtube.com/watch?v=QQ2aN15yLi4&feature=player_embedded
https://estructuradh.cat/promocio-i-proteccio-dels-drets-humans/
https://estructuradh.cat/un-encarrec-del-govern-de-la-generalitat-al-sindic-de-greuges-de-catalunya-i-a-linstitut-de-drets-humans-per-a-la-promocio-i-proteccio-dels-drets-humans/
https://estructuradh.cat/promocio-i-proteccio-dels-drets-humans/
mailto:agora@estructuradh.cat
mailto:agora@estructuradh.cat


 
 
 
 
5. Un cop convocada l’àgora:  
 

- Tria una persona relatora per a l’àgora. 
- Aquesta persona relatora haurà d’enviar les conclusions de l’àgora a l’Estructura encabint-

les en aquest format (document adjunt “Fitxa Àgora - resultats”) per facilitar la compilació 
de totes les aportacions que rebrem. 

- Fes propostes sobre la formulació de les mesures per buscar l’efectivitat dels drets.  
- Les persones o organitzacions inscrites a l’àgora podran rebre un certificat de l’Estructura 

que n'acrediti la participació en l’àgora de drets temàtica. 
- Anima les persones assistents a l’àgora a comentar les mesures del Pla de drets humans per 

mitjà del nostre web (cada dret es pot comentar després d'haver-se registrat). 
 
 
I després?  
 
El mes de juny l’Estructura de Drets Humans de Catalunya treballarà per compilar totes les 
propostes i elaborar el document final del Pla, que es presentarà a principis de juliol en un acte 
públic.  
 
 
 

 
 


