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A Irídia fem un pas nou, 
creem un cercle de donants. 
T’hi sumes?

Irídia és una eina col·lectiva de canvi i porta prop de 5 anys proporcionant un 

servei gratuït d’atenció i denúncia davant casos de violència institucional que 

és crucial per a defensar els drets de la ciutadania. La situació sanitària, social, 

econòmica i política actual és especialment complexa i pot agreujar els esce-

naris de vulneració de drets humans.

Des d’Irídia sempre hem defensat el poder de la ciutadania, igual que la inde-

pendència econòmica i política com a entitat. És per això que per a poder ga-

rantir el bon funcionament del servei gratuït necessitem crear un cercle de 

donants que el faci possible.

Irídia no podria existir si no fos per totes les persones i entitats que han confiat 

en nosaltres des d’un primer moment i a la infinitat de persones que han dut a 

terme treball voluntari. Actualment tenim una xarxa de 1000 sòcies que ens 

ajuden a seguir endavant i és una mostra que el nostre treball cada vegada té 

més abast i impacte.



Per què necessitem 
un cercle de donants?

Treballem per defensar els drets col·lectius i, per fer-ho, necessitem estabilitat 

econòmica. L’administració no prioritza el finançament públic de projectes com el 

nostre que a part de realitzar tasques d’incidència i sensibilització, intervenim uti-

litzant el dret com a eina de transformació social davant les vulneracions de drets 

comeses per les administracions. Tenim finançament públic però a part de no ser 

suficient, apostem per tenir fonts de finançament que ens permetin prendre les 

nostres decisions de manera completament independent. 

Encara hi ha moltes persones que pateixen vulneració de drets humans en el marc 

de protestes en espais públics, en comissaries, presons i al CIE. Des d’Irídia treba-

llem per a defensar legalment a aquestes persones i generar canvis en les adminis-

tracions públiques perquè aquesta violència no es repeteixi en el futur.

Els diners aportats pels/les 
donants, a què es dedicarà?

Necessitem donants estables que donin sostenibilitat al nostre servei gratuït 

d’atenció i denúncia davant situacions de violència institucional.  Hem atès 

538 casos entre gener de 2016 i desembre de 2020, tant en situacions esdevin-

gudes en manifestacions, a l’espai públic, a comissaries, al Centre d’Internament 

d’Estrangers i a presons. 
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En l’actualitat estem portant la representació lletrada de 60 casos, entre els 

quals destaquen 13 casos representatius en relació a l’1 d’octubre. Així mateix, exer-

cim també l’acusació popular en aquelles causes en què estem personades. A més, 

cal fer menció a la peça de l’Escola Ramon Llull, ja que el 9 de març de 2020 es va 

escoltar en declaració els perits que van elaborar l’informe que confirma la identi-

tat de l’escopeter que va disparar Roger Español, identificat per Irídia l’any anterior. 

D’altra banda, en relació amb els casos derivats de les protestes d’octubre de 2019, 

des del SAIDAVI s’està litigant en 14 casos. D’aquests, 6 són per trets de bales de 

foam o pilotes de goma, 7 per cops amb bastó policial o altres agressions amb im-

pacte a la integritat moral i 1 amb furgoneta policial.

A hores d’ara també tenim actius 8 casos representatius per situacions al CIE de 

Barcelona. En un d’ells, hem aconseguit una resolució de l’Audiència Provincial que 

obliga a investigar en profunditat uns fets que van tenir lloc el 2017 tot i que la Po-

licia Nacional va deportar a les víctimes i els testimonis, eliminant les proves. A les 

presons estem litigant 9 casos. En un d’ells, estem recorrent davant del Tribunal 

Suprem la mort d’una dona després de ser tancada més de 6 mesos en una cel·la 

d’aïllament.
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Què suposa formar part 
del cercle de donants i quina 
quantitat hauria d’aportar?

Paral·lelament a les donacions puntuals que rebem, necessitem construir un cercle 

de persones que vulguin comprometre’s a realitzar una aportació anual a l’entitat 

per garantir l’estabilitat del servei gratuït d’atenció. 

Us proposem realitzar una aportació durant el 2020 a partir de 500 euros per pas-

sar a formar part del cercle de donants i, si esteu satisfets/es i les circumstàncies 

ho permeten, el 2021 potser us animeu a repetir! El 2020 necessitem aconseguir la 

xifra de 30.000 euros a través d’aquest mecanisme. 

Som conscients de l’esforç econòmic que us estem demanant, però tenim clar que 

aquest mecanisme innovador de finançament col·lectiu permetrà que pu-

guem seguir fent la nostra feina, i, el més important, millorar-la. 

Gràcies a aquestes aportacions Irídia 
podrà treballar sobre una base sòlida          

Volem consolidar un grup de persones preocupades pels drets humans que 

sostinguin la nostra atenció gratuïta. Amb la teva aportació faràs possible que 

puguem atendre a persones que han patit vulneracions de drets que no s’haurien 

de produir. A més, moltes de les persones que atenem no tenen recursos per poder 

defensar els seus drets estant a més en situacions molt complicades (com als CIE 

o a les presons). Entenem Irídia com un mecanisme de la societat civil per la protec-

ció de drets, i tu ho estaràs fent possible. 
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A més a més, des d’Irídia us proposem tenir la següent relació: 

 ••

  ••

  ••

  ••

A nivell jurídic, si ho desitgeu, tindreu l’estatus de sòcies de l’entitat, i si 

actualment ja ho sou, l’únic canvi serà la xifra de la vostra aportació, una 

part de la qual anirà destinada a cobrir la quota com fins ara i la resta di-

rectament al servei d’atenció i denúncia davant de situacions de violèn-

cia institucional. 

Us informarem mensualment de l’evolució de les atencions i els casos 

que portem i sempre estarem obertes a escoltar les vostres propostes. 

Realitzarem dues trobades informals anuals entre les integrants del cer-

cle de donants i la direcció de l’entitat en les quals us explicarem l’evolu-

ció del servei i del conjunt de l’entitat. Serà un moment important per tal 

que aporteu idees i també perquè us coneixeu entre vosaltres. 

No es requereix permanència, per descomptat! Però s’agrairà! 

El nivell d’implicació que vulguis tenir amb l’entitat, al final, dependrà de tu. La nostra 

proposta és poder teixir llaços més forts per tal que hi hagi una comunicació flui-

da i propera, i perquè el cercle de donants es converteixi en una peça clau d’Irídia. 

Tanmateix, sabem que la situació de cada persona és diferent i que pot haver-hi 

gent que no pugui o no vulgui entrar en aquesta dinàmica i ho entenem perfecta-

ment. 

Si estàs interessat/da en formar part del cercle de donants 2020 posa’t en contac-

te amb nosaltres al correu electrònic donants@iridia.cat i es posarà en contacte 

amb tu una persona de la nostra entitat per concertar, si ho desitges, una cita amb 

una de les codirectores per explicar-te la proposta amb detall.

GRÀCIES PER FER POSSIBLE IRÍDIA, 

#FemIrídiaJuntes#FemIrídiaJuntes
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