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Irídia és una associació que treballa a Catalunya per a la defensa dels drets
humans, principalment civils i polítics. Apostem per combinar la intervenció
directa en situacions de vulneració de drets amb el desenvolupament de
processos d’incidència política i social que tenen per objectiu promoure canvis
en les polítiques públiques; tot això a través d’una estructura estable, sostenible i
independent.
Duem a terme una intervenció integral davant les vulneracions de drets en què
donem atenció jurídica i psicosocial a les persones afectades, amb la voluntat de
potenciar-ne la força i la confiança. En tot moment tenim en compte el seu cercle
afectiu en el procés. Si el cas presenta unes característiques concretes que poden
contribuir per tal que el desenvolupament i desenllaç del seu procés judicial tingui
un impacte més enllà de l’assumpte concret i, per tant, que pugui incidir en la
legislació, la jurisprudència, la praxi policial o les polítiques públiques en general,
i sempre que la persona afectada hi estigui d’acord, convertim els processos en
litigis estratègics a través dels quals es puguin elevar els estàndards de protecció
de drets humans.
Amb aquest objectiu, duem a terme una tasca d’incidència política i social a través
de campanyes comunicatives i de la interacció directa amb els diferents grups
polítics i parlamentaris i amb els governs municipals, de la Generalitat i de l’estat
espanyol. També proporcionem assessoria en matèria de polítiques públiques des
del treball especialitzat per part de cada àrea de l’organització.
Creiem que per generar canvis, tant en les persones afectades en concret
com en l’àmbit legislatiu i jurisprudencial, cal treballar des d’una perspectiva
interdisciplinària que alhora posi al centre del debat i l’acció la dignitat de les
persones afectades i el seu apoderament com a persones titulars de drets. Ens
centrem, a més, en treballar per la igualtat efectiva i la no discriminació des de
l’àmbit de la justícia de gènere.
L’equip d’Irídia està format per persones amb diverses trajectòries professionals:
advocades, psicòlogues, periodistes, politòlogues i sociòlogues que aporten
experiència en l’àmbit de la protecció dels drets humans. Combinem el treball
tècnic remunerat amb el treball voluntari i activista.
A Irídia comptem amb diverses àrees de treball, l’eix vertebrador de les quals és la
violència institucional que pateixen les persones en diferents contextos i a través
de les quals proporcionem assessoria en matèria de polítiques públiques:
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• Denúncia (SAIDAVI)
El Servei d’Atenció i Denúncia davant
situacions de Violència Institucional
(SAIDAVI) és una eina transversal de
l’entitat ofereix assistència jurídica i
psicosocial gratuïta a les persones que
pateixen situacions de maltractament
en el marc del sistema penal català.
En aquesta línia, es duu a terme la
representació legal de persones
afectades per violència institucional i
l’acompanyament psicosocial durant
tot el procés.
• Migracions
A l’àrea de migracions treballem per
denunciar les situacions de vulneració
dels drets i de violència institucional en
el marc dels processos migratoris, amb
una mirada a les conseqüències socials
i individuals que se’n deriven. Així
mateix, busquem generar processos
d’incidència política i social en què es
concebi la migració com un dret humà
que s’ha de respectar.

• Dret a la protesta
L’àrea de dret a la protesta intervé en
cas de vulneracions dels drets humans
produïdes en l’exercici de la llibertat
d’expressió, la llibertat d’informació, el
dret de reunió i manifestació i/o el dret
de vaga. Treballem per a la defensa i la
promoció dels drets i llibertats civils i
polítiques perquè entenem que a través
d’aquestes s’exerciten, es reivindiquen i
es defensen la resta de drets.
• Presons
L’àrea de presons té per objectiu el
monitoratge dels centres penitenciaris
de Catalunya i la intervenció en cas
que s’hi produeixin vulneracions dels
drets humans. De la mateixa manera,
aquesta àrea promou un debat públic
sobre la necessitat de generar canvis
estructurals en el sistema penal per
tal d’incorporar un sistema de penes
alternatives a la privació de llibertat.
• Memòria Històrica
A l’àrea de memòria històrica, treballem
per la visibilització i denúncia dels
crims comesos durant la guerra civil i el
Franquisme, amb l’objectiu d’assolir els
principis de veritat, justícia, reparació i
garanties de no repetició. Considerem
necessari posar en el centre la Memòria
per fomentar la qualitat democràtica, la
fi de la impunitat i un marc legal i social
més garantista respecte la protecció
dels drets civils i polítics.

1. Qui som

• Psicosocial
A l’àrea d’atenció psicosocial creem
espais de suport i acompanyament
dirigits a persones, familiars i
col•lectius afectats per vulneracions
dels drets humans i els facilitem eines
psicosocials des d’una perspectiva de
resiliència i enfortiment que ajudin a
superar els efectes de la violència.
• Gènere
Des de l’àrea de gènere tenim l’objectiu
de promoure una perspectiva de
gènere interseccional per a la defensa
dels drets humans. Treballem per a la
igualtat efectiva i la no discriminació
des de l’àmbit de la justícia de gènere.
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El Servei d’Atenció i Denúncia en Situacions de Violència Institucional (SAIDAVI)
va néixer el 2016 per oferir assistència jurídica i psicosocial a les persones que
pateixen situacions de violència institucional amb una metodologia innovadora
en l’àmbit de la defensa dels drets humans: la resposta a les vulneracions de
drets humans en situacions de violència institucional és integral, doncs afegeix
a l’acompanyament legal una estratègia comunicativa i d’incidència política.
Aquesta metodologia ha estat conceptualitzada i dissenyada després d’haver
analitzat el funcionament de serveis similars que existeixen a l’Amèrica Llatina.
Concretament, molts dels principis inspiradors del servei coincideixen amb la
feina que duu a terme des de fa més de trenta anys el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS) de l’Argentina, organització que ha assessorat el projecte d’Irídia.
Aquesta resposta integral a les persones articula diversos eixos de treball que es
complementen entre sí, construint processos de litigi estratègic que tenen com
a finalitat garantitzar la no repetició de les vulneracions detectades. Els eixos de
treball són els següents:
• L’actuació jurídica permet buscar la reparació del dany en el marc del sistema
judicial i administratiu, a través de la no impunitat i de la generació de processos
de reconeixement de la veritat.
• L’acompanyament psicosocial permet vetllar per la salut mental de les persones,
abordar els impactes psicològics i psicosocials que, com a conseqüència de les
vulneracions dels seus drets, desenvolupen les persones i potenciar processos
d’afrontament, resiliència i d’enfortiment com a ciutadanes i ciutadans actius en
la defensa dels seus drets.
• L’estratègia comunicativa permet donar visibilitat a l’impacte de la violència
institucional i generar debat públic amb l’objectiu d’afavorir la implantació de
polítiques públiques que siguin respectuoses amb els drets humans.
• La incidència política pretén sensibilitzar i generar debat a l’entorn de situacions
de violència institucional davant de les administracions competents i del poder
legislatiu.
Des d’una perspectiva d’accessibilitat i d’inclusió social, en què busquem garantir
el dret al dret, el servei és gratuït per al conjunt de la població. El SAIDAVI és dut
a terme principalment gràcies al treball voluntari i també mitjançant el suport
econòmic tant públic com privat. Cal destacar que aquest servei es va crear gràcies
a un micromecenatge en què van participar més de 250 mecenes.
Al llarg del 2019, el SAIDAVI ha rebut un total de 277 sol•licituds d’actuació per
presumptes vulneracions de drets humans. D’aquestes sol•licituds, 248 han
estat per part de persones que han patit situacions de violència institucional, i
que entraven dins l’àmbit d’actuació del servei i 29 per part de persones que han
plantejat problemàtiques que no entraven dins l’àmbit d’actuació del servei. Davant
les sol•licituds, el servei ha realitzat tasques d’atenció i assessorament, defensa
legal, acompanyament psicosocial, accions comunicatives i d’incidència, visites
periòdiques a centres penitenciaris i centres d’internament d’estrangers, així com
derivacions a altres entitats expertes en àmbits concrets.
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Derivació de casos
Dels 29 casos que no entraven dins l’àmbit d’actuació del SAIDAVI, s’han
pogut transferir efectivament a entitats o serveis especialitzats un total de 10
persones, més tres casos en els quals s’ha fet assessorament telefònic en temes
procedimentals per part d’una advocada. La resta de casos que, a causa de les
seves especials circumstàncies, no s’ha pogut fer aquesta derivació a un recurs
específic, se’ls ha adreçat a serveis públics o se’ls ha comunicat per part de l’entitat
que la situació no s’adequava a l’àmbit d’actuació del servei.
Representació lletrada de casos
De les 248 sol•licituds que sí entraven dins l’àmbit d’actuació del SAIDAVI, el servei
ha assumit la representació lletrada d’un total de 21 casos. A aquests, cal afegir
els 31 casos que van tenir entrada amb anterioritat al 2019 i que han seguit oberts
durant l’any, havent assumit el servei la representació lletrada de cada un d’ells.
Així doncs, al llarg del 2019 el servei ha estat duent la defensa lletrada d’un total de
52 casos, en els quals les accions legals s’han combinat amb l’acompanyament
psicosocial i accions comunicatives i d’incidència.
Dels 21 nous casos escollits per a desenvolupar la litigació estratègica 14 han
estat en context d’exercici de dret a la llibertat d’expressió, informació i/o reunió
i manifestació i 7 en context de detenció i/o privació de llibertat (CIE, comissaria
i presó). Tot i així, és important destacar els 31 casos oberts d’anys anteriors que
suposen un seguiment i volum de feina molt elevat.
El total de 52 casos amb representació lletrada -sense comptabilitzar la primera
atenció i assessorament (primeres entrevistes i atencions psico-jurídiques,
redacció de denúncies, tasques per a l’assegurament de prova, etc)- han implicat
un total de 504 actuacions, que corresponen a:
• 46 escrits (querelles, recursos, escrits sol•licitant diligències d’instrucció, escrits
d’acusació, etc)
• 42 acompanyaments (al metge forense, a ratificar querella i apud acta, serveis
penitenciaris, etc.)
• 7 escrits de tràmit processal
• 61 declaracions judicials
• 10 vistes de judici oral
• 60 reunions amb persones representades
• 183 actuacions diverses (gestions amb procuradors, reunions d’equip per abordar
l’estratègia dels casos, trucades i gestions diverses al Jutjat corresponent, etc.)
• 95 actuacions pel desenvolupament de litigis estratègics corresponents a
vulneracions en context de privació de llibertat, al CIE o a la presó (escrits,
acompanyament a metge forense, vistes judici oral, etc.)
A més, també s’han dut a terme 96 actuacions psicosocials de les quals 80
intervencions han sigut individuals, 10 acompanyaments segons requeriment
judicial i 6 informes psicològics segons requeriment judicial.

2. SAIDAVI
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• Migracions
Pel que fa a les visites al Centre d’Internament d’Estrangers, s’han pogut realitzar
un total de 65 visites a 27 persones internes al CIE de Barcelona i que han patit una
situació de violència institucional, a més de presentar 3 denúncies, 2 queixes a
jutjats de control del CIE, 5 declaracions, 10 escrits i 2 recursos d’apel•lació.
• Presons
El resum de les actuacions relacionades amb violència institucional a les presons
fa referència a 9 procediments judicials (acumulats entre els 3 casos rebuts el
2019 i els 6 casos anteriors); situació que ha comportat un total de 38 actuacions
per part de les nostres advocades: 26 visites, 5 acompanyaments, 3 denúncies, 3
escrits, 1 recurs de reforma.
• Atenció Psicosocial
Pel que fa a l’atenció psicosocial, durant aquest 2019 s’han realitzat un total de
96 actuacions psicosocials de les quals 80 intervencions han sigut individuals,
10 acompanyaments a actuacions judicials i 6 informes psicològics segons
requeriment judicial. Les 80 intervencions individuals tenen com a objectiu la
contenció emocional, preparació de rodes de premsa o requeriments judicials,
treball d’integració del trauma causat per la violència institucional, construcció
d’una narrativa enfortidora i resilient per la persona i per últim treballar el sentit del
procés judicial per la persona. L’objectiu dels acompanyaments als requeriments
judicials i els acompanyaments en actes públics o rodes de premsa tenen com
a objectiu evitar la revictimització de la persona durant situacions que poden
generar l’aparició de simptomatologia ansiosa.

Assessorament i seguiment
En els 227 casos restants, la representació lletrada dels quals no ha estat assumida
pel servei, les actuacions han consistit en la realització de primeres entrevistes
psico-jurídiques, tasques d’assessorament i seguiment jurídic, així com actuacions
psicosocials puntuals.
Les tasques d’assessorament i seguiment jurídic que es realitzen des del servei
consisteixen principalment en l’orientació jurídica; la preparació i presentació de
denúncies, recursos i altres escrits de tràmit penal; la realització d’actuacions
tendents a assegurar la prova (com la sol•licitud i recopilació d’imatges, testimonis,
i altres mitjans de prova); el seguiment del curs de la denúncia presentada i
l’assessorament per a l’obtenció d’advocat d’ofici.
Al llarg del 2019 s’han realitzat un total de 35 entrevistes psico-jurídiques
presencials i 35 sessions d’assessorament i orientació psicosocial que tenen
l’objectiu de fer una primera contenció emocional per tractar la simptomatologia
associada a l’impacte de la situació de violència institucional. Aquestes 35
sessions també han implicat acompanyaments judicials amb l’objectiu d’evitar la
revictimització del procés, així com redacció d’informes per petició judicial.
Quant a les 434 actuacions jurídiques, que han consistit, concretament, en:
• 64 primeres entrevistes psico-jurídiques
• 179 assessoraments a través del telèfon d’atenció o del correu electrònic del
SAIDAVI
• 59 accions d’actuacions urgents (34 d’aquestes han consistit en la presentació
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d’escrits sol•licitant la custòdia d’imatges videogràfiques i 25 en actuacions
consistents en “crides d’imatges” per xarxes socials així com contactes amb
periodistes
• 34 acompanyaments en la redacció i presentació de denúncies davant del
Jutjat de Guàrdia
• 7 escrits de diferent naturalesa, entre els quals hi ha escrits de queixa al
Síndic de Greuges o escrits d’al•legacions en procediments administratius
procediments sancionadors i escrits de tràmit processal penal
• 91 actuacions que no s’engloben dins de les categories anteriorment
plantejades, com podrien ser: l’assessorament per a l’obtenció d’advocat
d’ofici, el seguiment del transcurs de les denúncies, acompanyaments al
Jutjat a consultar sobre l’estat del procediment, etc.

Comunicació i incidència
A més de l’atenció directa de persones sol•licitants, la comunicació i sensibilització
sobre la situació de la violència institucional durant el 2019 ha tingut ampli ressò
en la ciutadania. Durant l’any, s’han obtingut de 799 interaccions a Twittter, 590 a
Facebook i 345 a Instagram i l’entitat va aparèixer a 7 mitjans diferents.
Amb relació a les temàtiques tractades als litigis estratègics durant l’any 2019
(litigis nous i de l’any anterior) l’impacte en xarxes ha estat molt rellevant, tenint
més de 60.000 interaccions a Twitter (de les quals més de 40.000 corresponen
al vídeo que informa sobre la identificació de l’escopeter que va disparar a Roger
Español). També hem obtingut més de 4.800 interaccions a Facebook i 800 a
Instagram referents a l’estat dels litigis, demandes d’imatges per investigacions
i actes relacionats, amb un total de 68 intervencions als mitjans de comunicació.
Pel que fa a la tasca d’incidència política en l’àmbit comunicatiu, hem tingut un
impacte a les xarxes de més de 694.000 interaccions a Twitter, més de 9.500 a
Facebook, gairebé 2.200 a Instagram i més de 1.150 visualitzacions a YouTube. En
aquest cas s’inclouen també denúncies per part de l’entitat sobre vulneracions
de drets humans, bales de goma i FOAM, les actuacions en el context de les
protestes de l’octubre de 2019 arran de la sentència del Procés, el desplegament
d’observadores la plataforma Som Defensores, casos d’identificació policial, entre
d’altres; amb més de 80 intervencions als mitjans de comunicació, prenent Irídia
com a font de manera directa o indirecta.
En l’actualitat les nostres xifres a les xarxes socials són les següents:
• 39,800 seguidors a Twitter
• 3,400 seguidors a Instagram
• 9,728 a Facebook.
Paral•lelament, també comptem amb un canal de Telegram amb un total de 3.156
persones subscrites a les quals se’ls ha informat periòdicament dels avanços que
s’anaven produint en la matèria i sensibilització envers les vulneracions de drets
humans a Catalunya i el món.
Amb relació al perfil de les persones destinatàries, del total de 248 persones
ateses per haver patit situacions de violència institucional que entraven dins
l’àmbit d’actuació del servei 89 eren dones i 159 eren homes. Entre les persones
ateses hi havia 6 menors d’edat, 20 persones entre 18-34 anys, 12 persones entre
35-64 anys, una persona de més de 65 anys i, per últim, 210 persones de les quals
no en consta l’edat, ja que l’atenció es va fer per via telefònica i majoritàriament en
context de protesta, situació que ha fet difícil obtenir aquesta informació.

2. SAIDAVI

10

• Finançament
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3.1. MIGRACIONS I RACISME
A l'àrea de migracions i racisme hem centrat la nostra actuació durant 2019 en
analitzar, visibilitzar i denunciar les vulneracions de drets que es produeixen entorn el sistema de deportació a Espanya. En un context de radicalització del racisme social i institucional, hem volgut ampliar el treball que ja s’estava fent entorn
la situació i context de les deportacions amb l'objectiu de generar discursos i polítiques que advoquin per un canvi en les polítiques migratòries i un avançament
en la protecció dels drets civils. Cal destacar que, a més de treballar l'àmbit de la
deportació, des de l'àrea fem tasques d'incidència política en altres qüestions que
tenen a veure amb el racisme institucional, com les batudes per perfil racial o la
situació a la Frontera Sud.

A) ACOMPANYAMENT JURÍDIC A LES PERSONES INTERNADES EN EL CIE
Des dels inicis d’Irídia, una de les prioritats de l'entitat ha estat recolzar a través
del nostre Servei d'Atenció i Denúncia a aquelles entitats que desenvolupen un
treball de visites permanent en el Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona.
Fins el 2019, aquells casos de violència institucional que entitats com la Fundació
Migrastudium o la Plataforma Tanquem Els CIE detectaven a dins del centre es
procedien a derivar al Servei d'Atenció i Denúncia de la nostra entitat. Amb aquest
antecedent, al 2019 es va decidir crear un grup de visites propi per a poder actuar
i fer monitoratge de la situació al CIE de manera directa i, alhora, reforçar jurídicament la situació de les persones internes.
Durant 2019 hem dut a terme un total de 60 visites a 27 persones privades de llibertat en el CIE. Hem detectat durant 2019 un total de 7 eventuals situacions de
violència institucional en el centre, de les quals han estat denunciades 3. Així mateix, hem realitzat un total de 30 actuacions de reforç de la defensa de les persones internades a través de comunicacions amb els seus advocats/as d'ofici i hem
presentat dues queixes per les situacions de vulneració de drets davant el Jutjat
de Control del CIE de Barcelona, una d'elles al costat de la Fundació Migrastudium.

Finançament
El projecte s’ha finançat el 2019 a partir d’una subvenció pública de la
Generalitat de Catalunya de 20.000 € i subvencions privades d’Intermón Oxfam,
essent el total de l’aportació al projecte durant el 2019 de 4.380,60 €. A més, la
contractació de serveis per les jornades dels CIEs han servit també per
cofinançar el projecte.

3. Projectes
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B) DEPORTACIONS, L’ÚLTIMA ETAPA DE LES MIGRACIONS: SENEGAL
En aquest camp de treball i estudi entorn les deportacions que hem desenvolupat durant el 2019, ha tingut gran importància projecte periodístic i de recerca Deportacions, l'última etapa de les migracions: Senegal que hem desenvolupat en el
marc de la Beca Dev Reporter, atorgada per la Fede.cat juntament amb Metromuster i els periodistes Sonia Calvó, Yeray S. Iborra i JoãoFrança. El projecte buscava
explicar i sensibilitzar a la ciutadania sobre les conseqüències de la deportació
d’homes i dones d’origen senegalès a través del seu propi testimoni; apropant-nos
a les causes d’aquesta realitat i visibilitzant també les vulneracions de drets que
comporta un procés de deportació. Es va dur a terme treball de camp a Senegal
durant el mes d’agost que va donar els següents resultats:

- Com a resultat del treball desenvolupat amb els periodistes es van publicar reportatges audiovisuals en diferents mitjans de comunicació com
eldiario.es o el diari Llaura. També va tenir repercussió al Senegal, on el reportatge va aparèixer a diversos mitjans de comunicació.
- Des de l’Àrea de Migracions i Racisme i l’Àrea Psicosocial d’Irídia es va elaborar un informe1 que contextualitza i explica el procés de deportació des
de l’Estat Espanyol que pateixen les persones migrants, sintetitzant des
d’un punt de vista crític quins són els procediments jurídics que s’empren
per dur a terme una deportació, exposant les diferents figures jurídiques
que es contemplen i com aquestes s’interrelacionen amb els processos
d’externalització i securitització de fronteres i amb la signatura d’acords bilaterals entre els països d’origen, de trànsit i de destí d’aquests processos
migratoris. Ens hem centrat en exposar les conseqüències i efectes psicosocials que suposen aquests processos tant per la persona que ha estat
deportada com pel seu entorn familiar, social i comunitari.
- L’acte Deportacions: final forçós de les migracions, que es va celebrar el 17
de Desembre de 2019 al CCCB. L’equip de periodistes que van formar part
del projecte juntament amb part de l’equip de Migracions d’Irídia van presentar els reportatges i audiovisuals de la investigació i el projecte

1

https://iridia.cat/wp-content/uploads/2019/12/Informe_DevReporter_VD_2.pdf

Finançament
La beca de 20.000 €, ha estat finançada
a través de la Unió Europea i el projecte Frame,Voice, Report!, juntament amb
l’Ajuntament de Barcelona i l'Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament mitjançant la Beca Devreporter de Lafede.cat.
La intercooperació entre les parts
implicades ha estat cofinançada per
una subvenció amb Metromuster
d’Economia Social i Solidària de l'Ajuntament de Barcelona, de la qual s’han
atorgat 2.700 € a Irídia, que s’han executat el 2019.
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C) JORNADES CIE: VULNERACIÓ DE DRETS HUMANS AL
CIE DE BARCELONA.
El 5 de desembre van tenir lloc les Jornades sobre Vulneracions de Drets Humans al CIE de Barcelona per demanda de l'Ajuntament de Barcelona i amb la col•laboració de
l'Il•lustre Col•legi de l'Advocacia de Barcelona,
En aquestes jornades van tenir lloc tres taules rodones en
les quals van participar els principals agents que realitzen
intervencions al CIE amb l'objectiu de fer un anàlisi conjunt
sobre la situació actual i compartir visions així com estratègies que puguin ser d’utilitat i ajudar a protegir els drets
de les persones internades al CIE. Les jornades, gràcies al
cartell i a la feina comunicativa al darrere de l’organització, van tenir una repercussió significativa als mitjans de
comunicació i les relatories de la jornada han servit per a
aprofundir sobre la realitat que es viu a dins dels CIE.
Per a realitzar aquestes jornades, l'àrea de migracions va
fer un treballa i un estudi previ de la situació i el context
de la situació dels drets humans dins del centre amb els
diferents operadors.

Finançament
Les jornades de Vulneracions de Drets Humans al CIE es
van realitzar mitjançant una contractació de serveis per
part de l’Ajuntament de Barcelona per un import de 13.310
€. Les jornades es van realitzar al desembre, per això algunes despeses s’han assumit al 2020, de manera que la
quantitat total de l’any 2019 és de 12.139,65 €.

D) SISTEMA DE DEPORTACIÓ I RACISME; CAS D’ESTUDI: MARROC
En el marc de la línia de treball sobre deportacions, la nostra entitat es va presentar
juntament amb Novact a la línia d’educació pel desenvolupament de la convocatòria de subvencions 2019 de Justícia Global i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona amb el projecte Sistema de Deportació i Racisme, cas d’estudi:
Marroc. El projecte, que va iniciar-se al setembre del 2019 i té una temporalitat inicial de 12 mesos (subjecte a pròrrogues) busca analitzar el sistema de deportació
d’Espanya, així com analitzar les conseqüències de l'externalització de fronteres i
del sistema de deportació respecte al Marroc. L’objectiu principal del projecte és
contribuir al respecte i la defensa dels drets humans de les persones migrants i refugiades a traves del coneixement i la conscienciació per part de la ciutadania de
les causes, vulneracions i dificultats que aquestes persones sofreixen en el procés
i el context de la política migratoria a Espanya.
De setembre a desembre del 2019 es va iniciar el plantejament i procés de recerca
analítica del projecte, tenint el gruix de la seva execució durant el 2020, amb previsions de presentar l’informe final l’últim trimestre de l’any.

Finançament
La subvenció atorgada per Justícia Global i Cooperació Internacional és de
37.800 € per un total de 12 mesos, la
duració inicial del projecte. La gestió i
execució es fa en col•laboració amb
Novact, així, la part gestionada per Irídia
és de 25.806 €, dels quals 719,82 € s’han
executat durant el 2019 en el procés de
recerca i investigació inicial.
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3.2. DRET A LA PROTESTA

A) RIGHT2PROTEST (R2P) DEFENSA, INCIDÈNCIA I CAPACITACIÓ PELS DRETS
CIVILS I POLÍTICS A EUROPA (2018-2020)
#Right2Protest és un projecte impulsat per Novact - Institut Internacional per l'Acció Noviolenta i Irídia de caràcter bianual (2019-2021), amb el suport de la Diputació
de Barcelona, que sorgeix de l’observació d’un context de retrocés de la protecció
del dret a la protesta en diversos països d’Europa. El projecte pretén mapejar la
situació del dret esmentat en cinc països (Espanya, Hongria, França, Polònia i Alemanya), així com oferir una guia pràctica de mecanismes que poden emprar-se en
el cas que s’hagi vulnerat aquest dret.
El projecte vol reforçar la coordinació entre organitzacions dels països participants, així com fer incidència política a nivell local i a nivell europeu amb la finalitat
de reforçar la protecció del dret a la protesta i de les defensores de drets en contextos de protesta.
Durant l’any 2019, en el marc d’aquest projecte, s’han realitzat les següents activitats:

- Trobada europea d’estratègia, incidència i protecció “La desprotecció del
dret a la protesta”. Els dies 20 i 21 de novembre de 2019 va tenir lloc la trobada europea de diferents organitzacions sobre la desprotecció del dret a la
protesta a l’Escola Industrial de Barcelona.
El primer dia al matí, es va realitzar un taller a porta tancada amb l’objectiu de connectar i facilitar l’intercanvi d’eines entre diferents organitzacions que treballen en
la protecció dels drets humans.
A la tarda, va tenir lloc l’esdeveniment obert al públic que va comptar amb dues
taules rodones. La primera, va tractar sobre la regressió de drets que s’està experimentant de manera innegable a nivell europeu i es va incidir en la importància de
trobar un terreny comú per a desenvolupar estratègies europees per protegir la
protesta. La segona taula va estar centrada en compartir estratègies de defensa i
protecció enfront l’excepcionalisme penal i l’auge de l’extrema dreta actual.
Al dia següent, i l’últim del seminari, va tenir lloc una altra taula rodona, en la què es
va debatre sobre la resposta col•lectiva a les restriccions i vulneracions de drets
que s’havien anat comentant al llarg del seminari.
- Elaboració de dos informes:
o Estudi comparatiu sobre el dret a la protesta a Europa. L’estudi
mostra la situació del dret de protesta a Europa a través d’una anàlisi
comparativa de 5 països europeus que, en els últims anys, han viscut
(i continuen vivint) una regressió preocupant dels drets de reunió i
manifestació pacífica i de llibertat d’expressió. En concret, aquest
estudi analitza l’evolució del dret a la protesta a França, Alemanya,
Hongria, Polònia i Espanya.
o Guia dret a la protesta: mecanismes de protecció, garantia i incidència davant la Unió Europea i el Consell d’Europa. Aquesta guia
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pretén ser una eina útil per a les organitzacions, moviments i persones que desenvolupen el seu treball o lluita de defensa de drets
al territori europeu, especialment pel que fa a la defensa, protecció i
garantia del dret a la protesta. Així, es mostren els mecanismes europeus de protecció i defensa i s’analitzen drets i restriccions, oferint
explicacions sobre els passos i les maneres formals de denunciar
vulneracions.
Per ampliar informació i descarregar els informe a: http://protesteurope.org/

Finançament
El projecte Right2Protest es finança amb una subvenció de la Diputació de Barcelona atorgada el 2018 en agrupació amb l’Associació Novact. La subvenció és d’un
total de 37.838,65 €, dels quals 14.945,82 € corresponen al 2019. Com a cofinançament, el projecte ha comptat amb 5.088,54 € de serveis externs i 3.495,01 € de
recursos propis de l’entitat, essent el total de 23.529,37 € executats durant el 2019.

B) DEFENDER A QUIEN DEFIENDE
La plataforma Defender a quien Defiende (DqD), sorgida a Barcelona l’octubre
de 2014, està integrada per defensores de drets humans, periodistes, juristes,
col•lectius socials i altres organitzacions com l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) o Novact, entre les quals es troba Irídia. El seu objectiu és crear una
xarxa coordinada per donar una resposta davant els casos de vulneració de Drets
Humans en context de protesta social a l’estat espanyol.
Aquest projecte neix com a reacció davant el context de repressió i criminalització
de la protesta i dels moviments socials, que s’ha materialitzat en abusos per part
dels cossos i forces de seguretat de l’Estat i ha culminat amb l’aprovació d’una
nova legislació −la reforma del Codi Penal i la nova Llei de Seguretat Ciutadana
(coneguda com a Llei Mordassa), entre d’altres− que busca dissuadir les reivindicacions en l’actual situació de crisi econòmica i social.
És en aquest context en el qual sorgeix la coalició Defender a quien Defiende per
tal de donar suport i reforçar les accions i la coordinació de les persones i organitzacions que treballen en contra dels abusos, per incidir política, social i jurídicament en la protecció efectiva dels drets civils i polítics. Per aquest motiu, es
treballa des d’una triple estratègia: incidència comunicativa, defensa de litigis estratègics i investigacions amb propostes concretes. Es pretenen crear uns marcs
reguladors i unes polítiques públiques que garanteixin la seguretat respectant els
drets humans i les llibertats fonamentals, establint un diàleg entre tots els diversos
actors de la societat civil.
Durant l’any 2019, en el marc d’aquesta plataforma, s’han realitzat diverses activitats:
En l’àmbit formatiu, cal destacar la realització de tallers en diferents ciutats
de l’estat espanyol −el 29 de gener a València i el 30 de març a Bilbao−. Els
tallers van tenir per títol Monitoreo y sistematización de vulneraciones en
contexto de protesta. Herramientas para la acción y defensa de derechos,
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en els quals l’àrea de dret a la protesta d’Irídia hi va participar en la seva impartició, juntament amb Novact.
Els tallers es plantegen en dos blocs de treball. El primer, on es contextualitza breument la situació de regressió de drets civils i polítics que es viu a
l'estat espanyol (context, mobilitzacions i reformes legislatives). El segon
es centra en els drets que ens assisteixen en context de protesta, així com
en les eines impulsades des de la societat civil per a la seva defensa i la sistematització de vulneracions en aquest context prenent com a exemples la
iniciativa Som Defensores i la Xarxa Malla.
Pel que fa a la línia d’incidència, resulta de rellevància l’elaboració per part de la
plataforma Defender a quien Defiende, al juliol de 2019, d’un informe ombra per
l’Examen Periòdic Universal (EPU) -previst per gener de 2020-, el mecanisme del
Consell de Drets Humans de les Nacions Unides que avalua el nivell de compliment dels drets humans dels països membre de l'ONU (l’últim EPU va ser celebrat
l’any 2015).
En l’informe es denuncien limitacions i vulneracions de la llibertat d'expressió i del
dret d'associació i de reunió pacífica, amb una intencionalitat clara de silenciar la
protesta ciutadana. El document conclou amb una sèrie de recomanacions de naturalesa legislativa i política per a revertir aquesta situació i garantir l'exercici del
dret a la protesta.
L’informe està disponible a:
http://defenderaquiendefiende.org/wp-content/uploads/2019/07/INFORME-PARA-EPU-ESPA%C3%91A.pdf

C) XARXA MALLA
La Xarxa Malla és una xarxa de suport i denúncia per afrontar de manera col•lectiva la repressió durant l'exercici de les llibertats civils i polítiques. Creada l’any
2016, és el resultat del treball d'entitats, mitjans de comunicació i col•lectius integrants de la coalició Defender a Quien Defiende. També és una eina de visibilització i anàlisi de les vulneracions dels drets humans comeses pels cossos policials
i pels agents de seguretat privada a l'estat espanyol, especialment en contextos
de protesta social (drets de reunió i manifestació, llibertat d’expressió i informació
prioritàriament).
Tota persona que hagi sofert o presenciat una agressió, identificació, detenció o
multa durant l'exercici de les seves llibertats civils i polítiques pot ingressar les dades en la plataforma. Una vegada introduïdes, arribaran a un dels nodes territorials
que conformen la xarxa. A l’actualitat, Malla compta amb nodes a Madrid, Cadis,
Granada, Sevilla i Saragossa i Barcelona, on el node és l’àrea de dret a la protesta
d’Irídia. Les organitzacions que conformen els nodes, analitzen el cas i contacten
amb la persona afectada per tal d'analitzar i verificar la informació abans d'incloure-la en el mapa. A través dels casos registrats, en el cas que sigui necessari i dins
de les possibilitats de cada node i de les organitzacions de suport, es dona suport
legal i acompanyament a les persones afectades.
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Al març de 2019 es va publicar el primer informe de la Xarxa Malla. El document
sistematitza els casos recollits pels nodes entre el 2 d'octubre de 2017 i el 3 d'octubre de 2018. L'informe detecta un augment de la repressió que es veu reflectit en
el conflicte territorial derivat del moviment independentista a Catalunya, el moviment per l'habitatge, cada vegada més potent a tot l’estat espanyol i, per descomptat, la transformació social que estan suposant els feminismes.
L’informe està disponible a: http://defenderaquiendefiende.org/wp-content/
uploads/2019/05/INF_MALLA-ONLINE.Definitivo.pdf

D) EL DRET A LA PROTESTA A CATALUNYA (2017-2019)
El desembre de 2019 es va publicar l’informe “El dret a la protesta a Catalunya
(2017-2019)”, elaborat amb el suport de l’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya.
Aquest informe s’emmarca en el greu retrocés en la garantia dels drets a la llibertat
d'expressió, a la llibertat d'informació, així com al dret de reunió i manifestació tant
en el marc de l'estat espanyol com a Catalunya, i en el context europeu i internacional. Un context en què l’espai de la societat civil s’està reduint considerablement a
diferents latituds, amb un criminalització creixent de defensores de drets humans,
una greu judicialització del dret a la protesta i de la participació política, empresonament de persones defensores i un ús desproporcionat de la força en concentracions multitudinàries i reunions pacífiques.
Així doncs, el document fa una contextualització de la regulació del dret a la protesta i la seva situació tant a nivell internacional com en el si de l’estat espanyol,
per acabar concretant-se en l’anàlisi del dret a la protesta a Catalunya entre els
anys 2017 i 2019.
L’informe pren com a referència, més enllà del context sociopolític actual, la tasca
desenvolupada pel Servei d’Atenció i Denúncia en situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) d’Irídia, tal com es mostra en els informes anuals del servei dels
anys 2016, 2017 i 2018. Això no obstant, hi incorpora també dades i posicionaments
d’altres organitzacions i institucions públiques sobre la matèria, per tal de tenir una
mirada àmplia sobre la qüestió.
L’informe està disponible en aquest enllaç:
https://iridia.cat/wp-content/uploads/2019/12/CAT_INFORME-SOBRE-EL-DRET-A-LA-PROTESTA-A-CATALUNYA-20191216.pdf

Finançament
L’informe ha estat finançat a través d’una contractació menor de la Generalitat de
Catalunya, essent el total del servei de 14.300 €, però tot i finalitzar-se l’informe el
2019 la maquetació fou facturada el 2020 i per tant la part corresponent al 2019 ha
estat de 12.700,99 €.

3. Projectes
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3.3. GÈNERE

A) PRÀCTIQUES FEMINISTES PER FER FRONT A LA REPRESSIÓ
Durant l’any 2019, membres de les àrees del dret a la protesta, de gènere i psicosocial d’Irídia han treballat conjuntament en l’elaboració de l’informe “Pràctiques feministes per fer front a la repressió”, que s’emmarca en el programa “Dones defensores segures. Construint democràcia i promovent drets humans a Mesoamèrica”,
finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de la
Generalitat de Catalunya a la convocatòria 2017 i coordinat per Calala, Fondo de
Mujeres.
El document té com a finalitat estudiar i aprofundir en com l’aplicació d’una perspectiva feminista pot garantir la defensa dels drets humans i la protecció d’aquelles persones que, amb la seva acció social, els reivindiquen i els defensen.
Prenent com a exemple les experiències i eines que han sorgit i s’han implementat a Mesoamèrica en contextos de repressió, l’informe identifica els impactes,
les mesures de protecció i les mesures d’afrontament aplicables a entitats, moviments socials i col•lectius dedicats a la defensa dels drets socials, civils i polítics
a Catalunya. És a dir, a partir d’una aplicació de les perspectives feminista i psicosocial que ha tingut en compte els models aplicats per les defensores de drets
humans a Mesoamèrica en contextos de repressió i persecució política, aquest
informe detalla una sèrie d’eines de protecció i d’actuació aplicables en situacions
de repressió que creiem que poden ser d’utilitat en el nostre context sociopolític. De manera més específica, l’informe va assenyalant diferents pràctiques que
han de permetre la protecció i l’empoderament de les dones activistes i d’altres
col•lectius (també activistes) que estan discriminats en les nostres societats, com
serien, per exemple, els col•lectius racialitzats o el col•lectiu LGTBI.

Finançament
El treball elaborat ha estat finançat a través d’una contractació de serveis de Calala, Fondo de Mujeres, entitat receptora de la subvenció de l’ACCD. El total del servei
era de 16.528,93 € dels quals durant el 2019 s’han executat 3.044,62 € per l’elaboració de l’informe, i n’ha quedat pendent la presentació final.
B) LA VIOLÈNCIA DESPRÉS DE LA VIOLÈNCIA: COSSOS POLICIALS ENVERS LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Des de l’àrea de gènere d’Irídia, durant aquest 2019 s’ha donat continuïtat al projecte La Violència després de la Violència, que va néixer el 2017 arran d’una investigació que buscava identificar i denunciar vulneracions en la ruta d’atenció a dones
que han patit violència sexual. La primera part del projecte La Violència després
de la Violència: Estereotips de Gènere en l’àmbit judicial, executat durant el 2018
centrava el camp d’anàlisi en l’àmbit judicial i els operadors jurídics.
La segona part del projecte, executada durant aquest 2019, buscava completar el
marc d’anàlisi introduint com a actors principals els cossos policials que realitzen
la primera atenció a les dones, havent detectat prèviament a través dels testimonis
que gran part de la violència institucional i victimització secundària que viuen les
dones que accedeixen al sistema judicial i de denúncia de violències sexuals es
deu a l'actuació esbiaixada dels cossos policials, fruit d’una mancança formativa
entre els professionals, funcionaris i tècnics que formen part de la ruta d’atenció,
generant interaccions basades en estereotips de gènere que revictimitzaven a
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usuàries. L’anàlisi es va centrar en les actuacions de Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, ja que l’abast del projecte era
a la ciutat de Barcelona.
El projecte ha buscat empoderar i donar veu a aquelles dones
que han patit violències sexuals a través de la lluita contra la
seva revictimització en els contextos de denúncia i accés a la
justícia. L’objectiu principal del projecte ha estat identificar i
evidenciar aquelles conductes i situacions perpetrades pels
professionals de la ruta d’atenció a les dones, del procés de
denúncia i judicialització del delicte per tal de revertir certes
dinàmiques en el mateix sistema i alhora, generar un espai de
sensibilització i formació específica dins els cossos policials
amb relació al tractament de la violència sexual. Com a fruit
de la investigació es van elaborar dos productes finals:
•

•

Guia de Bones Pràctiques per als cossos policials de la
ciutat de Barcelona en l’Atenció en casos de violències
sexuals, elaborada a partir de les contribucions d’Irídia
i els resultats i l’anàlisi de les entrevistes. Una eina que
conté elements formatius bàsics i pràctiques fonamentals dirigides als agents integrants dels cossos policials.
Té caràcter pràctic, elaborada des de d’una perspectiva
feminista i interseccional. La Guia està orientada a millorar la sensibilització dels cossos policials en l’atenció de
casos de violència sexual i evitar les interaccions basades en estereotips de gènere i prejudicis culturals que
condueixen a la victimització secundària de les dones
ateses.
Informe la violència després de la violència: cossos policials envers la violència sexual. Informe recopilatori del
procés d’investigació i anàlisi, amb un component més
acadèmic i d’anàlisi teòric dels elements que interaccionen i que construeixen un model de sexualitat i víctima
que alimenten els estereotips que alhora condicionen
l’assistència i l’abordatge dels casos de violències sexuals.

Finançament
El projecte “la Violència després de la Violència: cossos policials envers la violència masclista” ha estat cofinançat per
una subvenció de l’Institut Català de les Dones, de 6.390 €
i una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona de 4.050 €, el
total ha estat de 10.440 €. Ambdues subvencions han estat
executades durant el 2019.
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3.4. MEMÒRIA HISTÒRICA

A finals de l’any 2018 es va acordar la creació de l’àrea de
Memòria Històrica. Sent Irídia una entitat que treballa pels
drets humans en l’àmbit de la violència institucional a Catalunya dins el territori espanyol enteníem que no es podia obviar el gran període de vulneració d’aquests drets per part de
l’Estat durant la dictadura franquista i la transició, vulneració
que es perpetua avui dia per la política d’impunitat implantada per l’Estat.
Així doncs, durant el primer any d’activitat de l’àrea ens hem
centrat en fer xarxa amb altres entitats memorialistes que
porten anys lluitant pel dret a la veritat, la justícia, la reparació
i les garanties de no repetició:

A) IMPUNITATS (PROJECTE LAIETANES)
Juntament amb l’Ateneu de Memòria Popular de Barcelona
(AMP), vam dur a terme, dins el seu projecte Laietanes, la línia
d’activitats IMPUNITATS. En aquest marc, hem participat en
les següents:
La campanya Memòria contra la impunitat de la tortura amb
un acte al carrer davant la Jefatura titulat “Aquí es torturava” amb participació de persones directament represaliades,
gravació dels seus testimonis i la presentació pública del manifest de les associacions memorialistes reclamant un nou
ús de l’edifici, accés als arxius policials conservats per la Jefatura Superior de Policia de Catalunya i també als arxius de
l’antic Govern Civil de Barcelona i el reconeixement públic i
institucional als militants antifranquistes que van passar per
Jefatura i van ser objecte de maltractament i tortures.
L’Acte Tortures Impunes celebrat al Born Centre Cultural i de
Memòria de Barcelona amb dues taules de debat: “Botxins
impunes” amb la participació de José Babiano Mora, director del Archivo del Trabajo, Fundación 1º. de Mayo, historiador
i autor de l’informe pericial de la querella argentina i Aràdia
Ruiz Blanco, membre de la Cooperativa el Rogle, advocada de
la primera querella admesa a tràmit sobre tortures policials
durant el franquisme a València i moderat per Angelina Puig
i Valls, historiadora i membre de l’Ateneu Memòria Popular. El
segon debat, "Impunitat i simbologia a l’espai urbà” a càrrec
de Kathrin Golda-Pongratz, doctora en arquitectura i urbanisme i Manel Risques Corbella, historiador i professor de la UB,
comissari de l’exposició “Franco, Victòria, República. Impunitat i Espai Urbà” i moderat per Ricard Conesa Sánchez, historiador de l’EUROM i membre de l’Ateneu Memòria Popular.
L’Acte impunitats en les memòries amb la projecció del documental “El Silencio de Otros” i la dinamització de la taula
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rodona per part d’Irídia en què van participar Almudena Carracero (directora del
documental), Martín Moze (H.J.@.S Barcelona) i Carme Molinero (Catedràtica
d’història i membre de GREF-CEDID).

B) CAMPANYA JUICIO A MARTÍN VILLA
En el marc de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA),
hem coordinat a Barcelona la roda de premsa de presentació de la campanya Juicio a Martín Villa, una presentació que es va fer simultàniament a diverses ciutats
de l’estat espanyol. La campanya té per objectiu la denúncia de la política d'impunitat del Govern i les institucions respecte la violència repressiva com a fenomen
sistèmic i estructural de la dictadura. La denúncia de la política d'impunitat de l'Estat respecte a la investigació i enjudiciament dels crims contra la humanitat comesos durant la dictadura franquista i la Transició política que no pot quedar en el
passat, que és un problema actual que afecta la societat i als fonaments bàsics de
qualsevol Estat que pretengui complir uns estàndards mínimament democràtics.

C) LLEI INTEGRAL DE MEMÒRIA DE CATALUNYA
El 2019 hem iniciat també la coordinació, juntament amb l’Ateneu de Memòria Popular, d’un Grup de Treball amb diverses entitats i persones expertes en la matèria
per a elaborar una proposta d’esmenes a la proposició de Llei Integral de Memòria
de Catalunya.

D) QUERELLES CONTRA LA IMPUNITAT
Finalment, hem iniciat la preparació del projecte Querelles contra la impunitat a
fi de que, durant el 2020 es puguin interposar tres querelles per delictes de lesa
humanitat en tres casos representatius de la tortura que de forma sistemàtica i
planificada es va dur a terme durant el franquisme contra les persones que va lluitar per la defensa dels drets civils i polítics.
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3.5. ALTRES

A) INTERNATIONAL TRIAL WATCH
Irídia ha estat una de les entitats impulsores de la plataforma International Trial
Watch - Catalan Referendum Case junt amb altres entitats dedicades a la defensa
de drets i llibertats de la ciutadania –Col•lectiu Praga, Associació Catalana per a
la Defensa dels Drets Humans, Institut de Drets Humans de Catalunya, Novact i
Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona.
La plataforma va ser presentada el 17 de desembre de 2018 amb la finalitat de gestionar i facilitar la presència d’observadors estatals i internacionals en el judici al
Tribunal Suprem contra polítics i líders socials catalans que va començar el 12 de
febrer de 2019.
Gràcies a la feina d’International Trial Watch s’ha fet possible la presència durant
tot el judici d’observadors nacionals i internacionals. Concretament van participar
61 experts: 40 observadors internacionals de 4 continents (Europa, Amèrica, Àfrica
i Àsia), 10 acadèmics espanyols de diferents universitats i ex membres de la judicatura i 11 membres d’organitzacions de defensa de drets i llibertats de tot l’Estat
espanyol (Madrid, València, Galicia, Andalusia, País Basc, Illes Balears i Catalunya).
El judici de la causa especial 20907/2017 es va iniciar el 12 de febrer i va finalitzar
el 12 de juny de 2019 en un total de 52 sessions seguides al Tribunal Suprem de
Madrid. La tasca que van dur a terme els observadors juntament amb els relators
de la plataforma va consistir en assistir a les sessions del judici oral al Tribunal Suprem i preparar resums diaris de les sessions. Així mateix, es van publicar valoracions setmanals amb els elements que les persones observadores consideraven
destacables des de la perspectiva dels drets fonamentals. 13 observadors també
van preparar informes individuals analitzant la seva experiència en el procés i la
plataforma els va unir en un document.
Un cop finalitzat el judici oral, la plataforma va fer públic un informe basat en la tasca d’observació duta a terme durant la seva celebració. L’informe es va presentar
públicament en un acte al CCCB de Barcelona el dia 9 de juliol de 2019 i s’hi van
adherir 16 organitzacions nacionals i internacionals. L’objecte de l’informe era el
judici oral, tot i que es van tenir en compte elements derivats de la fase d’instrucció
i les investigacions prospectives que van començar el 2015. Les consideracions
producte de l’observació es van agrupar en dos blocs: les referides als aspectes
substantius de la causa i les relatives als aspectes processals.
El juliol de 2019 International Trial Watch va presentar l’Informe Ombra a l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans per la seva consideració en
el marc de l’Examen Periòdic Universal d’Espanya que havia de tenir lloc el 22 de
gener de 2020.
La sentència 459/2019 del Tribunal Suprem es va fer pública el 14 d’octubre de
2019 i la plataforma va presentar la seva valoració fàctico-jurídica un mes després,
el 14 de novembre de 2019, en un acte públic a Madrid. Després d’un anàlisi detallat
de la sentència la plataforma va concloure que el procés i la sentència conculquen
els següents principis i drets: el principi de legalitat penal, el dret a la llibertat, la
llibertat d’expressió, la llibertat ideològica, el dret de reunió pacífica i el lliure exercici de càrrec públic representatiu, així com el dret a un procés degut i amb totes
les garanties. A la valoració s’hi van adherir 28 entitats nacionals i internacionals
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i després d’una breu una campanya d’adhesions de juristes, (IRIDIA), l’Associació Europea de Traductors i Intèrprets Ju620 juristes d’Espanya i de tot el món van mostrar el seu su- rats (EULITA).
port a l’informe.
El projecte té com a objectiu desenvolupar una formació
La Plataforma segueix activa sistematitzant en una pàgina pràctica per als advocats i advocades penalistes sobre les
web tota la informació i feina realitzada durant el judici i pos- habilitats necessàries per representar clients en etapes preteriorment, amb l’objectiu de fer-la més accessible a la ciu- liminars del procés penal, amb especial atenció als interrotadania.
gatoris, treballar amb intèrprets i avaluar necessitats especials de persones detingudes. Aquesta formació vol adaptar i
La Plataforma ha estat finançada únicament amb les dona- complementar els continguts ja elaborats en un anterior procions de la ciutadania i és independent de qualsevol partit jecte SUPRALAT2, en aquest projecte, la formació pràctica es
polític o organització.
va implementar en diferents països com Irlanda, Holanda o
Bèlgica, ara aquesta formació es vol implementar a tres altres
Finançament
països: Espanya, Polònia i Lituània.
El projecte ha rebut 4.466 donacions que han suposat un total d’ingressos de 169.581,33 euros. Durant el 2019 s’han gas- A més, aquest projecte pretén construir una xarxa de pertat 151.462,93 €, en viatges i estança d’observadors, despeses sones expertes en procediments penals procedents de dide comunicació i difusió del projecte, els serveis contractats ferents països, per això també estan col•laborant amb el
de traducció i altres, els recursos humans necessaris per la projecte advocats i advocades penalistes de França, Portucoordinació, comunicació, gestió i elaboració de relatories, i gal i Estònia, a part de Lituània, Polònia i Espanya, Holanda i
finalment les despeses de lloguer de les sales i comissions Bèlgica.
derivades del projecte. El projecte va començar el 2018 i té
continuïtat durant el 2020.
Durant l’any 2018 es va iniciar el projecte duent a terme tots
els actes preparatoris així com la reunió de persones expertes, reunió inicial del projecte a fi de concretar quins seran els
B) NETPRALAT “NETworking to strengthen PRe trial pro- mòduls de formació. Des d’Irídia, apostem per una formació
cedural rights by prActice oriented cross border LAw- pràctica i capacitadora dels advocats i advocades en la persyers Training”
pectiva psicosocial a fi de preservar els drets de les persones
detingudes i prevenir així possibles vulneracions de drets a
El projecte NETPRALAT es va iniciar l’octubre de 2018 i té una nivell institucional.
Al llarg de 2019 s’ha vingut desenvolupant la primera meitat
del gruix del projecte:

duració total de 24 mesos, fins al setembre de 2020, està finançat pel fons de Justícia de la Comissió Europea i pretén
contribuir a l'aplicació efectiva de les Directives 2010/64/UE
sobre els drets d'interpretació i traducció, 2012/13/UE sobre
el dret a la informació, 2013/48/UE sobre el dret d'accés a un
advocat/da en relació amb els procediments previs al judici,
reforçant els coneixements i les aptituds pràctiques que necessiten els professionals de la justícia per a facilitar els drets
processals de persones detingudes i vulnerables i reforçar
certs aspectes dels drets de les persones detingudes en els
procediments previs al judici.
Aquest projecte està integrat per diferents socis: el Consell
de l’Advocacia Catalana (CICAC), la Universitat de Maastricht
(UM), l’Institut de Monitoreig pels Drets Humans de Lituània
(HRMI), el Consell de Col•legis d’Advocats de Polònia (NRA),
l’Associació Irídia Centre per la defensa dels drets Humans
2

http://www.salduzlawyer.eu/

Coordinació del projecte:
Al llarg de l’any hem celebrat diverses reunions de coordinació del projecte a fi de solucionar les dificultats i buscar solucions, debatre i consensuar les estratègies d’implementació
del projecte. S'han celebrat diverses reunions telemàtiques
entre les entitats sòcies per tractar activitats específiques,
així com dues reunions addicionals de coordinació presencials han tingut lloc a Maastricht (10 de maig de 2019) i a Barcelona (11 de juliol de 2019).
Desenvolupament del nou mòdul 6 de la formació:
perspectiva psicosocial, abusos policials i persones vulnerables:
Des d’Irídia hem desenvolupat els nous materials de formació
en anglès destinats a la plataforma d’aprenentatge electrònic, sobre “Perspectiva psicosocial”. Basant-nos en la pròpia
experiència de l’entitat i de les seves advocades i psicòlogues
així com en les lliçons apreses de la formació Supralat hem
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desenvolupat el mòdul 6 de NETPRALAT que inclou: a) Eines
psicosocials generals per avaluar i identificar les necessitats
i la situació personal de les persones detingudes i fer front
a aquestes situacions; b) La importància d’identificar possibles abusos o maltractaments policials durant la detenció;
els materials inclouen normes internacionals, definicions legals i eines principals; c) Persones detingudes vulnerables,
apartat que inclou definicions legals i psicològiques de "vulnerabilitat", la "guia exploratòria" de les vulnerabilitats en el
procés penal i eines per determinar quines accions s'han de
dur a terme quan es detecta una possible "vulnerabilitat" en
la persona detinguda. Aquest material s’ha editat en un document interactiu.
Addicionalment també s’ha desenvolupat un nou mòdul 7, referent al treball de l’advocat o advocada amb intèrpretes que
s’ha desenvolupat per part d’EULITA.
Creació i dinamització de la Xarxa Internacional
d’Intercanvi
Al 2019 també hem creat una plataforma en línia per acollir
la formació internacional per formadors/es de NETPRALAT i
acollir els materials per a les tres formacions nacionals que
es lliuraran el 2020. A més, la plataforma transnacional acull
la Xarxa Internacional d'Intercanvi, una idea sorgida d'una de
les propostes presentades a la reunió d'experts transfronterers. La Xarxa d’intercanvi es va plantejar com una eina per
facilitar la cooperació i l’intercanvi de coneixements entre
professionals jurídics de diferents estats membres de la UE
per tal d’implementar de forma efectiva les directives de la
UE i salvaguardar els drets processals de les persones investigades en els procediments previs al judici. A fi de dinamitzar la Xarxa, s’ha implementat una estratègia amb un doble
objectiu, guanyar més participants a la xarxa i incrementar
la seva participació proposant activitats interessants per als
advocats i advocades (seminaris web, anàlisi de jurisprudència, anàlisi comparativa entre jurisdiccions).
Formacions per formadors/es (Train the Trainers) a
Maastricht, Vilnius i Barcelona
La primera sessió de TTT va ser organitzada per UM a Maastricht, Països Baixos, la segona per HRMI a Vílnius i la tercera
a Barcelona organitzada pel CICAC.
Tres formadores de la UM van coordinar la formació (dues advocades penalistes amb experiència en formacions SUPRALAT i un expert en educació). Un agent de policia professional i una actriu professional van participar en els simulacres.
Al final de la formació es va realitzar una sessió d'avaluació.
També hi van assistir representants de les institucions associades per familiaritzar-se amb la metodologia de la formació. Els participants van rebre certificats que els permeten
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obtenir punts per a la formació professional.
Irídia va impartir la sessió de perspectiva psicosocial durant
el primer dia de formació. Va ser dissenyada de forma molt
participativa segons la metodologia de la formació. A destacar el debat sobre el rol de l'advocat/ada en relació amb situacions de maltractament o abús durant la detenció i sensibilització sobre la importància de detectar possibles abusos
en el moment de l'entrevista amb el client. Finalment, es van
treballar dos casos simulats per aplicar en la pràctica les eines psicosocials apreses i, especialment, aplicar la “Guia exploratòria” sobre persones detingudes vulnerables.
Adaptació de la Guia europea de formadors/es:
La Guia europea de formadors/es es va redactar per proporcionar orientació pràctica i eines didàctiques a l’hora d’impartir la formació NETPRALAT. La guia consisteix en una descripció pas a pas de les diverses sessions i instruccions per
als formadors i formadores sobre l’organització i la facilitació
dels exercicis pràctics. La guia també inclou un inventari de
consells metodològics sobre com dur a terme la formació
NETPRALAT. S’inclouen tots els materials necessaris per a
la formació com ara suports visuals, llistes de comprovació
i formularis per als participants, etc. Finalment, la guia conté una descripció detallada de la metodologia d'avaluació
de la formació. Pel que fa a la sessió d’eines psicosocials,
es va desenvolupar un capítol completament nou a la Guia.
Vam creure necessari incloure una descripció molt detallada
i específica de com s’ha de dur a terme la sessió, especialment pel fet que els formadors i formadores són advocats i
advocades que poden no tenir una formació específica sobre l’abordatge psicosocial. El resultat ha estat molt positiu
i estem segurs que la Guia serà molt valuosa per als futurs
formadors i formadores per tal de preparar una sessió adequada sobre aquest mòdul.
Finalment, al llarg de 2019 hem iniciat la preparació de les
activitats previstes per al 2020, com ara les traduccions de
tots els materials al Castellà per part d’EULITA, la creació d’un
comitè, del què formem part des d’Irídia, per a fer l’adaptació
dels materials i la formació europeus a la jurisdicció espanyola i la coordinació de dos formacions nacionals, a Girona i
Madrid.

Finançament
La subvenció atorgada a Irídia per part de la Comissió Europea per la realització del projecte ha estat d’un total de
37.231,72 € a repartir entre els 24 mesos, dels quals durant el
2019 s’han executat 16.788,53 €.
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Les campanyes tenen com a objectiu sensibilitzar a la ciutadania i denunciar situacions de vulneració de drets civils i polítics, així com promoure millores legislatives
en relació amb els objectius estratègics de l’entitat. Es construeixen a partir del
treball de les diferents àrees i litigis estratègics que duu a terme el SAIDAVI i ens
ajuden a donar a conèixer què fa l’entitat per tal de fer créixer la nostra base social.
En la majoria dels casos treballem en col•laboració amb altres entitats, amb les
quals mantenim una comunicació fluida i un treball coordinat.
Al llarg del 2019 hem treballat en un total de 4 campanyes. L’estratègia d’aquestes
campanyes es defineix dins de l’equip de comunicació i incidència en coordinació
amb les àrees de treball i consisteix en una combinació de treball comunicatiu actiu a xarxes socials, fomentant la presència dels debats en els mitjans de comunicació i duent a terme relacions institucionals a través de reunions amb actors institucionals i socials clau. A més, amb la finalitat d’alimentar aquestes campanyes
utilitzem l’espai de la Plenària, on participa la totalitat dels integrants de l’entitat,
per generar consensos i posicionaments polítics de l’entitat.

#SOMDEFENSORES
La xarxa Som Defensores, impulsada per diferents entitats socials -LaFede.cat,
Defender a quien Defiende, Irídia, Novact, l’Associació Catalana per la Defensa dels
Drets Humans, l’Institut de Drets Humans de Catalunya, entre d’altres- sorgeix per
fer front a l'ofensiva repressiva viscuda a Catalunya pel context per la celebració
del referèndum de l'1 d'octubre de 2017, tal com ja hem mencionat prèviament en
aquesta memòria.
En el marc del treball d’aquesta iniciativa, es va organitzar una Xarxa d'Observadores de Vulneracions en context de Protesta amb l’objectiu de monitorar a peu
de carrer les vulneracions de drets humans que es poguessin produir durant les
mobilitzacions relacionades amb la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.
La Xarxa d'Observadores de Vulneracions en context de Protesta s’ha consolidat
durant aquest 2019, i s’ha arribat a activar fins en sis ocasions a la ciutat de Barcelona: l’1 d’abril en el marc del desallotjament de la Casa Àfrica, el 14, 18 i 26 d’octubre en el marc de les mobilitzacions arran de la Sentència del Procés, el 4 de
novembre en el marc de les protestes per la visita dels Reis i el 18 de desembre en
el marc de les protestes al Camp Nou.
Així mateix, cal destacar que durant les mobilitzacions post-sentència del 14 al 21
d’octubre de 2019, la xarxa Som Defensores també va comptar amb un dispositiu
de persones detingudes i un dispositiu d’atenció a la violència policial i va atendre
un total de 149 persones afectades per la violència institucional a Barcelona.
El dia 3 de desembre de 2019, des de la plataforma Som Defensores vam realitzar
una roda de premsa a la seu de La Fede per donar a conèixer el balanç de la repressió viscuda a Catalunya després de la publicació de la sentència del 14 d'Octubre.
Durant la trobada també vam anunciar el nombre de denúncies i querelles interposades fins al moment, es va fer un anàlisi de les vulneracions de drets comeses
cap a les persones que havien estat empresonades de manera preventiva a través
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d'un informe elaborat pel Sirecovi - OSPDH, es va fer balanç dels processos penals
oberts en els quals havien intervingut advocats/des de la plataforma i, finalment,
també vam fer un anàlisi de l'impacte de les observadores al terreny.

Observadora Som Defensores (Valentina Lazo)

A la Roda de Premsa van participar Thais Bonilla (Novact), Antón Uró de l’Espai de
Coordinació Antirrepressiva, Alejandro Forero (SIRECOVI - Observatori del Sistema
Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona), Marta Valldaura (Irídia
-SAIDAVI) i Carles Guillot (Associació Stop Bales de Goma).

#STOPBALESGOMA
Durant 2018 es va començar a impulsar una campanya que buscava erradicar la
utilització de bales de goma per part dels cossos policials a la resta l’estat espanyol, després que en Roger Español perdés la visió d’un ull per la seva utilització el
dia 1 d’octubre de 2017 en el marc del referèndum celebrat a Catalunya.
Així, durant el 2018 es van organitzar dos grans actes: un a Madrid titulat El uso de
balas de goma a debate en el qual va participar també Novact, com a membre de
la Plataforma Defender a Quien Defiende, amb el suport de Legal Sol i un concert
solidari sota el lema StopBalesGoma a la Sala Apolo de Barcelona per tal de destinar-ne els beneficis a cobrir les despeses legals del cas del Roger, i la realització
d’una forta campanya per la prohibició de les bales de goma en l’àmbit estatal.
Durant l’any 2019 hem fet moltes intervencions a les xarxes socials i als mitjans de
comunicació, tant pel cas d’en Roger Español (amb un vídeo amb imatges d’arxiu
per donar a conèixer que es va aconseguir identificar a l’escopeter que li va disparar l’1 d’Octubre) com amb altres casos. Durant l’octubre, en el context de l’escenari
post sentència on els agents tant de Mossos d’Esquadra com Policia Nacional van
utilitzar bales de goma i de foam, hem fet especial incidència en denunciar l’ús
d’aquest tipus de projectils i les seves conseqüències per les persones afectades
tant a nivell físic com psicosocial.
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Carles Guillot a la Roda de Premsa Som Defensores del 3 de
desembre 2019 (Valentina Lazo)

En aquest context, vam elaborar un vídeo amb Nicola Tanno (qui va perdre un ull
per l’impacte d’una bala de goma el 2010) que posa èmfasi en el fet que les bales
de goma ja van ser prohibides a Catalunya degut a la seva desproporcionalitat. A
més, a la roda de premsa duta a terme el dia 3 de desembre de 2019 sobre les valoracions de la plataforma Som Defensores amb el balanç de la repressió viscuda a
Catalunya després de la publicació de la sentència, vam comptar amb la participació de Carles Guillot, membre de l’Associació Stop Bales de Goma.

#FEMIRÍDIAJUNTES
La campanya #FemIrídiaJuntes es va llançar a l’octubre de 2018 conjuntament
amb la nova web i la nova imatge corporativa. En l’actualitat, #FemIrídiaJuntes busca seguir ampliant la nostra base social per multiplicar la força d’Irídia com a eina
col•lectiva de defensa dels drets humans. Creiem que és la millor manera de combinar la sostenibilitat econòmica amb la independència de les administracions,
partits polítics, empreses o qualsevol altra esfera de poder. Per tant, considerem
imprescindible i cabdal, el suport col•lectiu per poder dur a terme litigis representatius que puguin aconseguir canvis reals per a totes.
Durant tot el 2018 vam donar a conèixer qui som i què fem amb l’objectiu de sumar
persones al nostre projecte en qualitat de sòcies i ho vam aconseguir amb èxit.
Les persones que han passat a formar part de la base social de l’entitat poden
contribuir al desenvolupament d’un servei gratuït a l’abast de tothom, han tingut la
possibilitat de participar en les Assemblees Generals i han rebut informació sobre
les activitats de l’entitat que duu a terme l’entitat de manera especialitzada.
Durant l’any 2019 hem seguit fent accions comunicatives a través de les xarxes
socials per tal d’animar al nostre entorn a conèixer Irídia i a fer-se sòcia. Hem posat els nostres èxits i les nostres necessitats al centre, amb diversitat de vídeos i
càpsules audiovisuals que expliquen què hem aconseguit, amb imatges d’arxiu de
diverses veus de Barcelona que han volgut col•laborar amb nosaltres de manera
voluntària, expressant a través de la càmera perquè val la pena fer-se sòcia d’Irídia.
L’octubre de 2019 vam engegar, dins el marc de #FemIrídiaJuntes i tenint en comp-

te la situació, el context polític i el que
va significar per l’entitat pel que fa a
recursos humans, una campanya de
micromecenatge titulada #Suport1OiMés (Suport a les víctimes de violència policial, 1 d’Octubre i Més). Ens vam
centrar en la nostra base social i vam fer
un treball comunicatiu enfocat en la denúncia de la violència policial viscuda a
Catalunya.
#Suport1OiMés va posar en relleu la necessitat i importància de rebre el suport
de la ciutadania per continuar defensant els drets de les persones que van
patir violència policial l’1 d’Octubre de
2017 i també durant l’Octubre de 2019.
Per a aquesta campanya vam realitzar
3 càpsules de vídeo: la primera amb
en Roger Español, la segona amb l’Alejandra Rayas i la tercera amb la Raquel
Figa. Els tres videos es van filmar a les
escoles corresponents on van succeir
els fets l’1 d’Octubre del 2017. Aquestes
càpsules comunicatives van tenir un
impacte molt positiu a les xarxes socials.
Com a recompensa del crowdfunding
vam oferir convertir-se en sòcia d’Irídia durant un temps determinat, en
funció de l’opció escollida (Soci/a semestral, Soci/a anual, Soci/a solidari/a

semestral, Soci/a solidari/a anual, Soci
col•lectiu solidari, Donant i Donant solidari/a). La campanya va ser un èxit i,
amb les donacions, vam arribar gairebé
als 100.000 € gràcies a totes aquelles
persones que confien en nosaltres.
#FemIrídiaJuntes també va començar
com una forma d’integrar-nos a la vida
associativa dels barris de Barcelona
a través de la presentació del projecte en diversos espais amb diferents
temàtiques, així, l'objectiu era donar a
conèixer el SAIDAVI, la nostra eina gratuïta de denúncia davant qualsevol situació de violència institucional a tota
la ciutadania.
Durant la campanya hem realitzat diversos actes comprenent les diferents
àrees de treball que té l’entitat. En
aquests actes han participat principalment les membres de l’equip d’Irídia,
coordinadores de cadascuna de les
àrees, i altres convidades especials per
debatre les temàtiques concretes amb
la presència d’una moderadora. A més,
des d’Irídia encoratgem reservar un espai al final de cada esdeveniment per a
intervencions culturals diverses. Actes
desenvolupats en el marc de la campanya al llarg del 2019:

4. Campanyes

Acte
Treball psicosocial davant
vulneracions de drets humans
(Valentina Lazo)

Data: 24 de gener 2019 18.30h
Títol: Treball psicosocial davant vulneracions de drets humans
Lloc: Ateneu Flor de Maig, Poblenou
Amb David Bou (periodista La Directa)
com a moderador hi van participar com
a ponents Oihana Barrios (Psicòloga forense, membre de de Jaiki hadi), Teresa
Morandi (Psicoanalista i Codirectora de
la recerca Trauma i Transmissió Intergeneracional), Andrés Di Masso (Professor de Psicologia Política a la UB),
Elisenda Pradell (Coordinadora de l’àrea
de Psicosocial d’Irídia). El tancament de
l’acte va córrer a càrrec de la banda musical Ovidi4.
Cartell Acte Treball psicosocial davant vulneracions de drets
humans (Apòstrof)
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Data: 19 de febrero 2019 20.00h
Títol: No es país para negras
Lloc: Espai Calàbria 66

Acte No es país para negras
(Valentina Lazo)

Cartell Acte No es país para negras
(Marta Asín)

Des de l’àrea de Migracions i Racisme vam organitzar un acte molt especial amb la
representació de teatre “No es país para negras” de Silvia Albert Sole. L’obra tracta
amb humor el racisme, la sexualitat de la dona negra i la identitat des de diferents
punts de vista. A més a més, després de la funció es va compartir un col•loqui amb
la mateixa Silvia Albert, la Kaire (activista antirracista i tècnica de la campanya Pareu de Parar-me), i la Marie Faye (Diomcoop).
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Taula Rodona Ateneu 9 Barris
(Martí Cruz)

4. Campanyes

Com cada any, des d’Irídia busquem crear un espai per celebrar i posar en valor
tota la feina que hem fet, gaudint de les victòries aconseguides però també del
camí que ens queda per recórrer. El dia 30 de març de 2019 vam celebrar la campanya #FemIrídiaJuntes a la primera Assemblea de noves sòcies “per (RE)pensar
Irídia juntes” on va haver-hi una taula rodona, un concert i festa a l’Ateneu 9 Barris.
La taula va ser moderada per la periodista Anna Pacheco i hi van participar com
a ponents la Carla Vall (advocada membre de Dones Juristes i en aquell moment
Coordinadora de l’Àrea de Gènere d’Irídia), José Mansilla (antropòleg urbà) i Carmen Juares (activista pels drets de les dones migrants). Al concert vam comptar
amb les actuacions d’Adala & The Same Song Band (reggae rebel), Karamba (salsa,
bogaloo i hip-hop) i Sonikgroove (electro cumbia, afro house i brazilian beats).

Creiem fermament que l'art i la cultura són una eina molt potent per a la transformació social, per vehicular discursos, crítica i accions i per fer-nos reflexionar en
positiu. Volem que la gent que participa en els actes i concerts puguin sortir empoderades i contentes d'aquests esdeveniments.

Concert Ateneu 9 Barris (Martí Cruz)

Cartell esdeveniment #FemIrídiaJuntes
(Marta Asín)

L'objectiu és que aquests esdeveniments siguin un espai de trobada tant per
l'equip com per les sòcies, persones usuàries, membres d’altres organitzacions i
moviments socials i tota la gent que vulgui venir. Creiem que és en aquest tipus
d'espais on es poden teixir aliances i sinergies entre les persones, coneixent-nos
cara a cara en un moment de distensió i de trobada per dir ben alt que sí que es
poden aconseguir canvis, i que ho hem de fer totes juntes.
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#WEAREMORE
Aquesta campanya s'inspira en altres
iniciatives sorgides arreu d’Europa, com
ara el “#WirSindMehr” (#WeAreMore) a
Chemnitz (Alemanya) o “Love music,
hate racism” a Anglaterra. La campanya Actualització pendent #WeAreMore”
va continuar la seva trajectòria a Barcelona, després de la seva presentació
a Madrid el 28 d’abril de 2019. A Barcelona va ser organitzada i integrada per
diferents entitats, entre elles, Lafede.
cat, Irídia, SOS Racisme, el Centre Delàs,
Oxfam Intermón, Mundo en Movimiento, Tanquem els CIE i l’Institut de Drets
Humans de Catalunya.
El 10 de maig del 2019, coincidint amb el
primer dia de campanya per a les eleccions municipals i europees, es va celebrar un acte al CCCB per reclamar una
actualització pendent en matèria de
drets civils. L’acte, com a part del moviment antiracista europeu, volia mostrar
que davant l’auge de l’extrema dreta, el
racisme i la xenofòbia a Europa, som
més les que creiem en la diversitat i el
treball personal i col•lectiu per acabar
amb el racisme, les que no volem que
les persones morin al mar per falta de
vies legals i segures, les que creiem en
la justícia global i en la justícia climàtica.

ment doble subcampiona del món de
Kenpo), Moha Gerehou (activista i periodista de eldiario.es), Carmen Juares
(activista pels drets de les treballadores
de la llar) i Moussa Bourekba (investigador del CIDOB). Al final vam tancar amb
una actuació musical a càrrec de Marga
Mbande i Indee Styla.
Des d’Irídia ens vam encarregar de l’enregistrament de l’acte i vam elaborar
diverses càpsules de vídeo per a les
xarxes socials fent incidència política
sobre la necessitat de promoure canvis
polítics i legislatius en termes d’antiracisme, tot coordinant-nos amb la resta
d’entitats participants.

Acte #WeAreMore Barcelona, CCCB
(Valentina Lazo)

A més, aquest esdeveniment també
volia demostrar que som més les que
creiem que cal una actualització de les
lleis per conquistar els nostres drets
civils i polítics. Cal actualitzar les polítiques migratòries: perquè ningú quedi al
marge dels drets, perquè la policia deixi
de parar gent basant-se en el perfil ètnic, perquè volem tancar els CIE. Calen
polítiques integrals per a prevenir el racisme.
A l’acte a Barcelona van assistir més de
400 persones, omplint el hall del CCCB.
Va participar-hi l’actriu Silvia Albert Solé
amb un monòleg d’apertura i va ser
presentat per la periodista Desirée Bela-Lobedde. També es va comptar amb
la participació de Sani Ladan (activista),
Zenib Laari Inoune (campiona i recent-

Cartell esdeveniment #WeAreMore
(Marta Asín)

Acte #WeAreMore Barcelona, CCCB
(Valentina Lazo)
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a) I Edició del Curs d'Extensió universitària Intervenció
Psicosocial davant vulneracions de Drets Humans
Durant els mesos de febrer i març del 2019 es va dur a terme la primera edició del curs d’extensió universitària titulat
“Intervenció Psicosocial davant vulneracions de Drets
Humans”, organitzat conjuntament per l’Associació Irídia,
Centre per la Defensa de Drets Humans i la Universitat de
Barcelona. L’assistència del curs va ser de 30 persones, que
és l’aforament màxim que permetia aquest format.
La primera edició d’aquest curs neix de la necessitat de capacitar en els coneixements i tècniques bàsiques per a la intervenció psicosocial en l’àmbit dels Drets Humans, així com
debatre i fomentar espais de trobada entre persones professionals i estudiants de Psicologia, Educació Social, Treball
Social i Pedagogia.
El programa es va estructurar en dos blocs, un de caràcter
introductori i l’altre temàtic sobre els diferents àmbits de vulneració de Drets Humans. El bloc temàtic estava dividit en els
següents àmbits de treball: manifestació i dret a la protesta,
memòria històrica i trauma transgeneracional, àmbit penitenciari, migracions i refugi, violència contra persones LGTBI+, violències masclistes i per últim espai públic i dret a la
ciutat. Cada àmbit d’actuació comptava amb una part teòrica
i una part pràctica/aplicada on es proposaven exercicis pràctics per aplicar tècniques d’intervenció psicosocial.

Així mateix, el curs va comptar amb un equip docent amb
experiència en l’abordatge psicosocial de les vulneracions
de Drets Humans i que promou l’aprenentatge de tècniques
d’intervenció en aquests contextos. Vam poder comptar amb
la participació de persones externes a Iridia així com membres de l’equip, especialitzades en les diferents temàtiques,
principalment psicòlogues però també advocades i d’altres
perfils de l’àmbit de la intervenció psicosocial. Per últim, també vam comptar amb la presència de testimonis, que han
passat pel procés d’intervenció psicosocial.

b) Formació equip intern d’Irídia
Els dies 1 i 2 de febrer del 2020 es va realitzar la formació interna anual a l’equip d’Iridia. Des d’Irídia apostem per la formació interna per tal de capacitar als membres de l’entitat
així com generar un programa de formació per les persones
de pràctiques i voluntàries. El primer dia es va realitzar la formació de 17:00 a 20:00h amb el títol de Conceptes bàsics en
l’acompanyament jurídic i psicosocial davant situacions de
violència institucional- SAIDAVI, amb una assistència de 10
persones. Les formadores van les integrants de l’equip de
coordinació del Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de violència institucional (SAIDAVI). Aquest taller anava
dirigit sobretot a les noves incorporacions a l’entitat per explicar el marc d’actuació d’Irídia.
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El dia 2 de febrer es va realitzar la formació de 10 a 14h dividida en dues parts.
L’assistència va ser de 20 persones i els formadors van ser membres de l’equip intern d’Irídia, especialitzats en les diferents temàtiques. Els temes a tractar van ser
temàtiques d’actualitat que repercuteixen en els àmbits d’actuació d’Irídia; resulta
clau per nosaltres generar aquests espais de formació per poder debatre conjuntament i veure possibilitats d’actuació i d’incidència. De 10 a 12h vam abordar Mort
sota custòdia i de 12 a 14h la vam dedicar a La causa del procés: un anàlisis des
dels drets civils i polítics.

c) Formació “Llibertat d’expressió i dret de reunió i associació pacífica. Instruments i mecanismes internacionals de protecció”
El dia 22 d’octubre de 2019 Irídia va participar en una sessió formativa dirigida a
membres de l'advocacia i organitzada per l’Institut de Drets Humans de Catalunya
(IDHC), per tal d'aprofundir en l'abast i contingut del dret a la llibertat d'expressió i
el dret de reunió i associació, des d'una òptica jurídica.
La primera part de la sessió va ser a càrrec de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), que va realitzar un repàs normatiu i dels principals mecanismes i instruments de defensa d'aquests drets en els diferents sistemes internacionals de
protecció, seguint les guies pràctiques elaborades pel mateix sobre mecanismes
i estàndards internacionals de la llibertat d'expressió i el dret a la reunió pacífica i
manifestació.
La segona part de la sessió va ser a càrrec de dues membres d’Irídia, i es va centrar en la pràctica jurídica en defensa d'aquests drets. Així, a través d’un cas pràctic i dinàmiques grupals es va aprofundir en dos dels mecanismes internacionals
de protecció de drets: la demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans
(TEDH) i la denúncia davant el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides.

d) Jornada Internacional contra la criminalització del Dret a la Protesta “Els
drets es defensen exercint-los”
El 22 de gener de 2019 va tenir lloc la Jornada Internacional contra la criminalització del Dret a la Protesta “Els drets es defensen exercint-los” a l’Aula Magna de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
Irídia va col•laborar en la seva organització juntament amb l'Observatori DESC, Novact, EntrePobles i l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).
Durant el matí, van haver-hi dues taules rodones. La primera sobre com la impunitat encobreix l’ascens de l’extrema dreta i sobre les restriccions legals i judicials
de la llibertat d’expressió i l’autocensura, i va comptar amb la partició de la filòsofa
Marina Garcés i membres del grup d’investigació Crímenes de Odio, La Directa i
l’Observatori Mèdia.cat.
La segona va tractar sobre experiències d’autoprotecció i resistències davant les
vulneracions de drets impulsades per la societat civil, i va comptar amb l’experiència de col•lectius com No Somos Delito de Madrid o A las Calles Sin Miedo de
Colòmbia.
A la tarda, la primera taula es va centrar en la involució dels drets i les llibertats en
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diferents contextos internacionals i l’impacte per l’auge dels populisme de dretes.
Hi van participar Maria Dantas, jurista i activista social brasilera, i ÖzgürGünes, cooperativista i activista turca, entre altres.
Finalment, la jornada va acabar amb una taula rodona sobre l'actuació de l'aparell
judicial en aquest context d'involució de drets i llibertats titulada “El poder judicial
enfront dels drets: la judicialització de la protesta i la dissidència”. Hi van participar
membres de l’advocacia com Isabel Elbal o Benet Salellas i de la judicatura com
Victoria Rosell o José Antonio Martín Pallín.

e) Curs d’extensió universitària: “Drets humans i privació de llibertat”.
El dia 15 de març vam iniciar el curs d’extensió universitària “Formació en l’ús d’instruments de defensa davant la privació de llibertat”, organitzat des de l’Observatori
del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona (OSPDH) i el Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia.
Malgrat els avenços de la nostra cultura en el compromís amb els drets humans,
continuem constatant des de fa dècades una profunda desatenció i indefensió
jurídica i social de les persones que pateixen diferents tipus de privació de llibertat.
Aquest curs volia generar el coneixement i capacitació col•lectiva per a abordar la
manera de posar en comú tots els esforços de compartits entre presos/es, ex-presos/es, familiars, activistes, metges i juristes, i reforçar així la protecció de les persones que pateixen la violència del sistema penitenciari.
El curs de formació es va realitzar amb la col•laboració dels afectats/des així com
de familiars de persones privades de llibertat i associacions de defensa dels drets
humans (Clivella; Alerta Solidària; Associació Catalana per a la Defensa dels Drets
Humans, ACDDH; Familiars de Presos a Catalunya, l’Organització Mundial contra
la Tortura, OMCT; Iacta) i amb el suport mitjans de comunicació independents i
crítics.

5. Formació
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6.1.Comunicació
La comunicació és un dels principals eixos vertebradors d’Irídia. Ha estat a través
d’aquesta tasca que s’ha aconseguit consolidar el nivell d’incidència de l’entitat en
només 4 anys. Una bona estratègia comunicativa és imprescindible per tal d’incidir i transformar la realitat social i política.
L’objectiu principal d’aquesta àrea és donar a conèixer el que fa dia a dia Irídia a la
població en general, a les institucions i als partits polítics, transmetent l’enfocament de l’entitat en matèria de drets humans mitjançant xarxes socials pròpies,
a través de mitjans de comunicació i fent difusió a través de projectes realitzats
conjuntament amb organitzacions afins, a més de ser un altaveu i una eina que es
posa a disposició de la ciutadania per denunciar les vulneracions de drets humans
a Catalunya i el món.
En aquest sentit, els litigis estratègics són una de les nostres principals eines d’incidència política, a partir dels quals pretenem generar impactes en les estructures
estatals, entenent que aquestes vulneracions no són casos aïllats. També fem difusió dels projectes que s’executen des de les diferents àrees de treball, publicant
informació relativa a informes, actes o formacions.
La denúncia de vulneracions de drets humans tant a Barcelona com a la resta del
món i la difusió de la feina que fa el teixit associatiu per tal de revertir aquesta
situació, incideix en l’imaginari col•lectiu des d’una perspectiva crítica però a la
vegada empoderadora. Fem especial èmfasi en la publicació de notícies i reportatges elaborats per diversos mitjans de comunicació relacionats amb els drets
humans, sempre contrastant les fonts, i en la denúncia de vulneracions de drets
en context de protesta, espai públic o privació de llibertat amb una comunicació
ràpida i rigorosa, fent servir les imatges que posa a disposició la ciutadania.
Les campanyes són també una de les principals tasques de l’àrea de comunicació
i incidència, dutes a terme de manera coordinada amb les àrees de treball i altres
col•lectius i organitzacions implicats. Per a la definició de les campanyes posem
al centre la creativitat i experimentem amb diverses eines i formats audiovisuals
i gràfics per tal que siguin atractives i generin impacte visual i de contingut, amb
molta cura del disseny gràfic, el material audiovisual i la qualitat de les fotografies,
i amb presència, si cal, de la nostra imatge corporativa.

6.2. Incidència
A Irídia ens posicionem en front els drets fonamentals actuals establint com a objectius principals la incidència política, sempre a través d’una mirada psicosocial,
feminista i interseccional. A través de les campanyes comunicatives i la difusió de
la feina feta a les diverses àrees de treball, busquem:
• Incidir en les decisions polítiques institucionals.
• Incidir en les campanyes electorals.
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• Incidir en els discursos de partits polítics per tal que incorporin els drets
humans com a eix fonamental dels seus objectius polítics.
• Incidir en els discursos i pràctiques socials.
• Incidir en els cossos policials com a servei públic que hauria de ser de
proximitat, generant un marc de relació fluïda i un espai de reflexió amb
l’objectiu de canviar el seu funcionament intern.
Durant el 2019, el treball d'incidència s'ha centrat principalment en els següents
punts:

A. Identificació correcta dels agents de MMEE en funcions d'ordre
públic.
La campanya d’identificació policial dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra
que compleixen funcions d’ordre públic, la més rellevant de l’any, l’hem treballat
conjuntament amb Amnistia Internacional Catalunya. Aquesta campanya respon
a la necessitat d'acabar amb la impunitat en casos de violència policial, objecte
de litigació estratègica. Per la rellevància d’aquest objectiu s’ha treballat una
campanya consistent en la visibilització de la manca d'identificació de molts
agents en funcions d'ordre públic i les seves conseqüències, així com en el diàleg
institucional que va articular la reforma de la normativa que es va aprovar en el
parlament el novembre de 20193.

B. Monitoratge de les vulneracions que van tenir lloc després de
la sentència contra líders polítics i socials de Catalunya durant el mes
d’octubre.
En el marc de les protestes que van tenir lloc durant el mes d'octubre a Barcelona
vam estar analitzant les vulneracions que es produïen cada dia i vam realitzar valoracions en diferents mitjans de comunicació amb l'objectiu de visibilitzar aquestes
vulneracions. Així mateix, vam tenir comunicacions amb l'Ajuntament de Barcelona
i els cossos policials, i també amb diputats i diputades del Parlament de Catalunya.
Fruit del treball realitzat es va aconseguir l'avanç en la identificació dels agents.
No obstant això en l'actualitat estem treballant en l’àmbit català, en altres aspectes com és la publicitat dels protocols de les llançadores de foam o la renovació
dels mecanismes interns de recerca de mossos. També, hem aportat informació al
procés d'Auditoria Interna que s'està realitzant pel cos de Mossos d’Esquadra. Així
mateix estem treballant activament perquè la identificació correcta d'agents policials i la prohibició de les bales de goma es debatin en el Congrés dels Diputats.

6.3. Repercussió als mitjans i XX.SS
Irídia ha establert durant el 2019 relacions amb diversos mitjans de comunicació
tant catalans com estatals. Hem establert relacions de confiança amb periodistes
que en nombroses ocasions prenen Irídia com a font de referència, o sol•liciten la
nostra visió sobre una temàtica concreta tant en relació amb els casos i projectes
que portem com en referència a temes d’actualitat sobre la defensa dels drets humans.
Aquest any hem tingut una presencia significativa als mitjans, en diversos formats,
3

https://beteve.cat/societat/parlament-aprova-identificacio-mossos-iridia/
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des de premsa escrita -notícies, entrevistes personals i en profunditat, reportatges, articles d’opinió-, passant per programes de ràdio i diverses intervencions a
la televisió, en contextos de rodes de premsa, entrevistes, reportatges, debats i
documentals.
Durant el 2019 Irídia ha aparegut a l’ARA, La Directa, el Punt Avui, la Xarxa.net, El
País, eldiario.es, TV3 (matins, informatius, 30 minuts, Tot es Mou i Sense Ficció),
La Vanguardia, El Público, Catalunya Ràdio, VilaWeb, El Temps, 8tv, betevé, Cadena
SER, el Nacional.cat, La República, Izquierda Diario, ACN, EFE, Europa Press, Mediacat, Catalunya Plural, Etb, RTVE, Al Jazeera i TV Suècia.
Per altra banda, les xarxes socials són un dels eixos cabdals de la nostra tasca comunicativa, especialment pel que fa a la connexió directa i immediata entre la feina
que fem i la ciutadania. Les xarxes ens possibiliten generar un diàleg obert amb
els ciutadans i un espai comunicatiu a través del qual cada usuària pot fer ús de la
nostra informació, i això moltes vegades esdevé en un creixement exponencial de
l’impacte en matèria d’incidència política.
A més, posem a disposició de les nostres seguidores informació rigorosa i útil envers les vulneracions de drets humans, combinant peces periodìstiques, informes
nostres i d’altres entitats, material audiovisual, informació sobre esdeveniments
nostres i d’altres col•lectius i un seguiment diari sobre l’actualitat. També fem ús
de les xarxes socials com una plataforma de denúncia i d’interpelació a les institucions, on sovint demanem que es depurin responsabilitats.
En relació a les nostres seguidores a les xarxes socials, Irídia compta actualment
amb:
39.735 mil seguidores a Twitter
(22.135 noves seguidores durant el 2019)
9.673 seguidores a Facebook
(2.705 noves seguidores durant el 2019)
3.410 seguidores a Instagram
(2.310 noves seguidores durant el 2019)
3171 seguidores al canal de Telegram
(771 noves seguidores durant el 2019)

L’any 2018 vam fer pública una nova imatge corporativa que té principal difusió a
través de la nostra web. Durant el 2019 hem anat completant i enriquint aquesta
plataforma amb informació sobre el que fa l’entitat en el seu dia a dia en funció de
l’àrea de treball, les campanyes i material audiovisual. Es especialment rellevant la
secció de notícies i agenda, on publiquem periòdicament comunicats, manifests o
esdeveniments mensuals. Durant l’any 2019, un total de 23.000 usuàries van visitar
la nostra pàgina principal de la web.
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Des de l’àrea d’economia i comptabilitat treballem per aconseguir que Irídia sigui una entitat sostenible des del punt de
vista econòmic i independent des del punt de vista polític.
Entenem que les tasques que duem a terme no es podrien
realitzar si no combinéssim el treball remunerat amb l’activisme, i és per això que algunes de les accions que realitzem no
compten amb un finançament propi, però en tots els casos
estan integrades per un equip de voluntariat que les recolza.

catalans a l’economia de l’entitat. ITW és un projecte aliè a
la feina diària d’Irídia i s’ha constituït en col•laboració amb
altres entitats. Per facilitar la comprensió de la seva incidència s’ha dividit l’economia d’Irídia respecte la de la plataforma. Per conèixer sobre cada projecte pot consultar-se més
informació en la descripció detallada de cada un en aquesta
memòria.

Som una associació sense ànim de lucre, finançada per
subvencions públiques, subvencions privades, donacions i
serveis externs. Apostem per un equilibri entre les diverses
fonts de finançament, donant prioritat a les donacions ja que
aquestes tenen per objectiu la construcció d’un projecte
col•lectiu de defensa dels drets humans.

El total d’ingressos del 2019 d’Irídia ha estat de 303.881,69
€ (números provisionals), paral•lelament, el projecte d’International Trial Watch ha suposat durant el 2019 un total de
151.462,93 €, així doncs, la suma total és doncs de 455.344,53
€. Els ingressos d’Irídia, com hem mencionat prèviament, es
divideixen entre donacions, subvencions públiques i privades, contractacions de serveis externs, quotes de socis i sòcies, i ingressos per la venda de taquilles en esdeveniments
d’Irídia. Com a entitat, els ingressos es comptabilitzen tenint
en compte l’execució corresponent a l’any.

Aquest any cal destacar la incorporació de la Plataforma
International Trial Watch (ITW) d’observació internacional
del Judici del Tribunal Suprem contra polítics i líders socials

Ingressos

Finançament Irídia 2019

Quotes
6%

Contratacions
16,2%

Taquilla i altres
2,2%

Subvencions
públiques 30,2%

Subvencions
privades 16,2%
Donacions
a Irídia 23,8%

Memòria d’activitats 2019
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El 30% del finançament d’Irídia han estat a través de subvencions públiques,
rebent un total de 89.975,17€. Les subvencions corresponents al 2019 de les
diferent administracions i departaments són les que es llisten a continuació: (amb
el detall del període d’execució de la subvenció)
- Ajuntament de Barcelona:
- Departament de Drets de Ciutadania 2019
- Departament de Feminismes i LGTBI 2019
- Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum (en agrupació amb
Metromuster) 2019
- Justícia Global i Cooperació Internacional (en agrupació amb l’Associació
Novact) 2019-2020
- Generalitat de Catalunya:
- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2019
- Institut Català de les Dones 2019
- Diputació de Barcelona:
- Igualtat i Ciutadania 2019
- Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals
(agrupació amb l’Associació Novact) 2018-2020
- Comissió Europea:
- Justice and consumers (en agrupació amb el CICAC i altres) 2018-2020
- Nacions Unides (Oficina de l’Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets
Humans- OHCHR)
- Fondo Voluntario de Naciones Unidas para las Víctimas de Tortura 2020

Total de la
subvenció

Total de la
subvenció
atorgada a Irídia

% execució
durant el 2019

Ajuntament de Barcelona

Total
corresponent al
2019
27.459,82 €

Departament de Drets de Ciutadania

20.000 €

20.000 €

100%

20.000,00 €

Departament de Feminismes i LGTBI

4.050 €

4.050 €

100%

4.050,00 €

Economia Cooperativa, Social i Solidària i
Consum

10.800 €

2.700 €

100%

2.700,00 €

Justícia Global i Cooperació Internacional

37.800 €

25.806 €

2,8 %

719,82 €

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
Institut Català de les Dones

26.390,00 €
20.000 €

20.000 €

100%

20.000,00 €

6.390 €

6.390 €

100%

6.390,00 €

Diputació de Barcelona
Igualtat i Ciutadania
Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals
Comissió Europea
Nacions Unides
Total subvencions públiques corresponents
al 2019

19.326,82 €
4.381 €

4.381 €

100%

4.381,00 €

79.609,20 €

37.838,65 €

39,5 %

14.945,82 €

377.602,63 €

37.231,72 €

45 %

16.788,53 €

32.242,80 €

32.242,80 €

0%

-€
89.975,17 €
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7. Finançament

Un 23,2% dels ingressos han estat procedents de donacions destinades a Irídia,
essent el total de 70.643,93 €. Les donacions poden anar destinades a algun
dels nostres projectes en concret o l’entitat en general, fent possible una
estructura sòlida que permet desenvolupar tots els projectes. 57.800 € de les
donacions són la campanya de mecenatge duta a terme. Algunes de les
recompenses del crowd-funding eren fer-se soci d’Irídia, així que es preveu que
en un futur aquestes dona-cions passin a ser quotes de socis i sòcies.
El 23,3 % del finançament total d’Irídia el 2019 ha estat de subvencions
privades, essent el total de 70.804,41 €. Les fonts de finançament privat són
Intermón Oxfam a través del Programa Domèstic, LaFede.cat amb la beca
DevReporter del 2019, i la Fundació per a la Promoció de la Iniciativa per a una
Societat Oberta a Europa (OSIFE) a través d’un conveni de 3 anys atorgat el 2018.

Total concedit

% execució
durant el 2019

Total corresponent
al 2019

132.552,90 €

35 %

46.123,81 €

DevReporter de LaFede.cat

20.000 €

100 %

20.000 €

Programa Domèstic 2018 Intermón Oxfam

10.000 €

32 %

3.158,49 €

Programa Domèstic 2019 Intermón Oxfam

10.000 €

15,2 %

1.522,11 €

Total subvencions privades corresponents al 2019

70.804,41 €

OSFIE

El 16 % del finançament el 2019 han estat contractacions puntuals per l’elaboració
d’informes, formacions, assessoraments i realització de jornades o campanyes. En
total els ingressos per serveis externs ha estat de 48.070,21 €. Les contractacions
han estat per part de Calala Fondo de Mujeres, l’Associació Novact, la Universitat
de Barcelona, l’Institut de Drets Humans de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona,
la Generalitat de Catalunya, i altres. Els ingressos obtinguts de contractactacions
es destinen tant a l’estructura interna de l’entitat com als diversos projectes en
funció de la tipologia de contractació.

Informes

15.745,61 €

Jornades

13.316,72 €

Assessoraments
Formacions
Total

15.436,48 €
3.751,40 €
48.070,21 €

El 6% del finançament d’Irídia prové de les quotes dels membres associats, tot i
que aquest percentatge està en fase de creixement. Durant el 2019, 235 persones
noves s’han fet sòcies d’Irídia, essent a final d’any un total de 319 socis i sòcies, i
una recaptació de 17.862,36 € i, com a part de la campanya, en els actes que s’han
fet s’han recaptat 6.525,61 € en entrades de taquilla. Gràcies a totes les persones
que han fet donacions o aporten una quota podem seguir protegint i promovent
activament la justícia. Pots associar-te i formar part d’una comunitat de persones
compromeses amb els drets humans a través de la nostra pàgina web: iridia.cat/
fem-iridia.
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Despeses
El total de despeses d’Irídia del 2019 ha estat de 294.181,57 € (números provisionals). Tenint en compte també el projecte d’International Trial Watch les despeses
sumen 445.644,49 €. A Irídia la major part de les despeses són inversions en els
recursos humans propis de l’entitat, aquest any, un 70% del total de les despeses
han estat destinades en la remuneració del personal, essent el total de 207.117,74
€ i una mitjana de 16 persones contractades.
Tanmateix algunes tasques requereixen la contractació de serveis professionals
externs, com la col•laboració de periodistes i fotògrafs, col•laboracions en l’elaboració d’alguns informes especials, artistes i producció d’esdeveniments, serveis professionals d’acompanyament psicosocial, serveis de traducció, maquetació i despeses de manteniment web. El total de contractacions externes és de
35.421,45 €, un 12 % respecte el total d’Irídia.
Respecte els serveis externs cal diferenciar les despeses relatives al casos judicials que assumim com a entitat. Irídia cobreix les despeses de procuradoria, notaria, peritatges i altres vinculades als casos que portem. En total han estat 3.547,52
€.
La comunicació és un pilar essencial en l’entitat, per això està destinada majoritàriament en dedicació del personal propi de l’entitat, però l’acompanyen despeses de maquetació, impressions, publicitat i lloguers de sales per actes i rodes de
premsa. El total aquest any ha estat de 7.123,42 €.
Les despeses indirectes són el lloguer, la gestoria fiscal i laboral, els subministraments, l’emmagatzematge digital i el software, essent el total de 16.796,25 €.
Els viatges, desplaçaments, allotjament i dietes són despeses relatives als diversos projectes de l’entitat. S’inclouen també compensacions de dietes del personal
voluntari, com ara l’estança del cap de setmana de plantejament estratègic anual.
En total han estat 9.879,12 € en viatges i 5.864,90 € en allotjament i dietes.
Partida

Import

Recursos humans

207.117,74 €

Contractacions externes

35.421,45 €

Lloguer, gestoria i
subministraments

16.796,25 €

Viatges i desplaçaments

9.879,12 €

Comunicació

7.123,42 €

Allotjament i dietes

5.864,90 €

Comissions (Goteo i bancàries)

3.554,00 €

Despeses judicials de casos

3.547,52 €

Assegurances

1.602,30 €

Equipament d’oficina

1.684,83 €

Aportacions

950,80 €

Tràmits, impostos i altres

639,23 €

Total

294.181,57 €

Finalment, cal enfatitzar que la tasca que duem a terme no es podria fer sense
l’aportació d’hores del voluntariat de l'entitat, durant el 2019 les hores voluntàries
dedicades als projectes han estat un total de 2.104 hores de pràctiques i 850 hores
de voluntariat.

Resultat
Tot i que el nostre pressupost inicialment té un resultat de 0 € ja que no tenim un
ànim de lucre, aquest any el resultat ha estat positiu, de 9.700,03 € (números provisionals). Aquest resultat va destinat a l’estructura interna de l’any que ve. A més,
ja que molts projectes tenen continuïtat durant el 2020, aquests ja compten amb
una part del finançament atorgat.
Per a més informació sobre cada projecte en particular es pot consultar l’apartat
de Finançament de cada projecte descrit en aquesta memòria.
Irídia segueix creixent a nivell d’equip, recursos econòmics, qualitat, rigorositat,
reconeixement social i diversitat de temàtiques, evolucionant cap una estructura
sòlida i estable. El creixement econòmic al llarg d’aquests anys es pot veure a partir
de la gràfica següent que mostra els resultats d’ingressos i despeses anuals des
de la fundació de l’associació.
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