
 

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ACDDH DEL 2016
 
Tot seguit exposem de forma resumida les actuacions que l’ACDDH ha pogut
desenvolupar durant l’any 2016 gràcies  a  la  implicació i  dedicació dels  seus
membres. 
 
I.- Accions judicials

En aquest àmbit d’actuació, durant el 2016 s’havia de celebrar el judici del “Cas
Benítez” davant d’un jurat popular a partir del mes de maig. Després de que les
defenses i la  fiscalia arribessin a demanar que s’expulsés l’acció popular del
procés,  pretensió  que no va prosperar,  es van intensificar les converses que
pretenien assolir  una conformitat  per evitar  el  judici.  Finalment,  l’Audiència
Provincial de Barcelona va dictar una sentència de conformitat el 12.05.2016.
Aquesta  sentència  ha  estat  molt  criticada  des  d’amplis  sectors  socials,  però
també n’hi ha hagut que han sabut veure que la celebració del judici hagués
comportat unes incerteses no assumibles. Reproduïm en aquesta memòria una
part  del  comunicat  que  l’ACDDH  va  fer  públic  amb  motiu  de  l’esmentada
conformitat:

“L’ACDDH,  després  d’analitzar  detingudament  tots  els  elements  en  joc  i
sospesar la  diversitat  d’arguments i  criteris  a  tenir en compte,  amb especial
atenció als concrets factors de risc i  d’incertesa en la previsible evolució del
judici, ha pres la determinació d’avenir-se als termes de la sentència que s’ha
dictat  en el  dia d’avui per  conformitat,  ja  que,  si  bé els  mateixos no donen
resposta a la totalitat de les demandes d’aquesta entitat, l’esperit essencial de les
pretensions de l’Associació ha estat atès de manera raonable.

En aquesta sentència la totalitat dels mossos d’esquadra acusats han acceptat els
fets imputats,  sis d’ells són condemnats com homicides i autors d’un delicte
contra la integritat moral, i els altres dos agents ho són com encobridors. La
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condemna de dos anys de presó, que inicialment no comporta l’ingrés a presó,
ha tingut en compte la modalitat imprudent de l’homicidi, l’agreujant d’actuar
com funcionaris públics i l’atenuant molt qualificada de reparació del dany, pel
pagament d’una indemnització a la família de la víctima. A més s’imposa als sis
agents la pena de llibertat vigilada, que es concreta en la prohibició, durant 5
anys, d’acostar-se a 1.000 metres del carrer Aurora, 16 bis, de Barcelona, que és
el lloc concret dels fets jutjats, és a dir, el “desterrament” del barri del Raval, i en
la prohibició d’exercir funcions policials de carrer durant el mateix temps, per
evitar que tinguin ocasió de cometre fets delictius similars.”

Un cop dictada la sentència l’ACDDH, d’una banda, ha seguit de prop l’execució
de  la  mateixa,  i,  de  l’altra,  ha  estudiat  les  accions  a  emprendre  davant  la
negativa  del  Departament  d’Interior  de  tramitar  el  corresponent  expedient
sancionador contra els membres del cos de Mossos d’Esquadra condemnats.

En quant a l’altra procediment, en el qual l’ACDDH estava intervenint com a
acció  popular,  el  de  la  querella  per  denunciar  la  banalització  del  nazisme
promoguda des de la plataforma “La dignitat democràtica davant la banalització
del nazisme”, cal recollir en aquesta memòria que a principis d’any l’Audiència
Provincial de Barcelona va desestimar el recurs d’apel·lació interposat davant la
no admissió a tràmit de la querella. Aquesta resolució va esdevenir ferma.

 II.- Advocats Europeus Demòcrates (AED)

L’assistència  de  les  entitats  membres  a  les  reunions  de  l’AED  (assemblea  i
bureaus o juntes directives), és una obligació estatutària. Seguint el seu ordre
cronològic,   tot  seguit  s’exposa de forma resumida quina ha estat  la  nostra
activitat internacional en el marc de l’AED:

L’assemblea  general  del  2016  i  el  primer  bureau  de  l’any  de  l’AED es  van
celebrar  a  Bordeus,  els  dies  29  i  30  de  gener,  respectivament.   Amb ocasió
d’aquesta assembla va cessar en el  càrrec  de Secretària general  de l’AED la
presidenta de l’ACDDH (que ostentava el càrrec des del 2012), sent substituïda,
però, per un altre membre de l’ACDDH, en Robert Sabata. 

La segona reunió de l’AED es va celebrar a Atenes els dies 6 i 7 de maig de 2016.
La reunió d’Atenes va servir, entre d’altres coses, per establir contacte amb un
grup de companys i companyes de Grècia que fa temps que s’estan plantejant
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constituir una associació que passaria a formar part de l’AED. Igualment va
servir per mantenir trobades amb entitats i persones que treballen en la defensa
dels drets dels refugiats, davant la greu crisi provocada per la deficient o, millor
dit, inexistent acollida que reben per part de la Unió Europea. 

La darrera reunió de l’any 2016 es va celebrar a la ciutat francesa de Lille. A més
de  fer-se  el  corresponent  bureau  de  l’AED,  aquesta  organització,  junt  amb
l’entitat  francesa  SAF  (Syndicat  des  Advocats  de  France),  va  organitzar  un
col·loqui internacional sota el títol “Welcome – Les migrants hors du droit” que
va tractar sobre la situació dels refugiats i va comptar amb una molt nombrosa
assistència. 

A  banda  de  participar  en  les  reunions  estatutàries  de  l’organització
internacional de la qual formem part,  dintre d’aquest marc internacional cal
afegir  que  el  2016  vàrem  tornar  a  participar  activament  en  la  Jornada  de
l’advocat amenaçat, una iniciativa posada en marxa per AED per denunciar les
difícils  condicions  en  les  quals,  en  determinats  països,  els  advocats  i  les
advocades han d’exercir la seva professió, havent de patir amenaces, agressions
i fins i tot assassinats pel fet, simplement, de  defensar els drets dels seus clients
davant de persones o empreses influents, o, fins i tot, davant d’abusos per part
d’autoritats dels estats.  L’edició del 2016 va estar dedicada a la situació dels
advocats  i  advocades  a  Hondures.  L’AED  es  congratula  de  que  amb  cada
convocatòria  són  més  les  organitzacions  internacionals  que  s’afegeixen  a
aquesta iniciativa.

En aquest apartat de la memòria hem de tornar a fer esment de que un dels
nostres  socis  ha  estat  present  com a  observador  en  dos  judicis  celebrats  a
Turquia contra advocats. A banda d’això, la deriva autoritària que pateix aquest
país  després  del  cop  d’estat  fallit  ha  fet  especialment  necessaris  els
pronunciaments  de  solidaritat  amb  el  advocats  i  advocades  que  també  són
objecte d’una dura repressió per part de l’Estat.

 
III.- Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT)

L’ACDDH ha continuat participant activament en les reunions i convocatòries,
tant de la coordinadora estatal com les de la catalana.

L’informe de la CPDT estatal corresponent al 2015 es va fer públic en un acte
celebrat a Pamplona.
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Les Jornades anuals de la CPDT es van celebrar el mes de novembre a Santiago
de Compostela sota el títol “Redifiniendo la tortura”.

Des de la Comissió de Defensa vàrem col·laborar en la redacció i presentació
pública  de  l’informe  promogut  per  la  coordinadora  catalana  “L’aïllament
penitenciari  a  Catalunya  des  d’una  mirada  de  defensa  dels  drets  humans”.
Aquest  informe ha estat  el  punt de partida  per la  constitució  d’un grup de
treball en el Parlament de Catalunya sobre aïllament penitenciari.

IV.- FOCIR

L’ACDDH continua essent membre de la FOCIR , que vetlla tant per la formació
de les seves entitats membres, com per la difusió de les activitats que aquestes
organitzen. Igualment organitza actes relacionats amb la diplomàcia pública. El
2016 es van tornar a convocar, a través de la FOCIR, els ajuts DIPLOCAT per a
la Projecció Internacional de les organitzacions civils catalanes. L’ACDDH va
rebre  un ajut  de  1.587,34  Euros per  la  seva participació  en les  activitats  de
l’AED.

V.- Protecció internacional i acolliment de refugiats

La greu situació dels refugiats que arriben a Europa o es queden atrapats a les
seves portes, i les innombrables morts que provoca la manca de vies segures i
l’incompliment de les normes de protecció internacional per part de la Unió
Europea i els seus Estats membres, ha fet que una part de les nostres energies
durant el 2016 s’hagin canalitzat en aquesta direcció.

D’una banda,  hem estat  en contacte amb advocats  d’altres països que estan
treballant en aquest camp, tal com ha quedat exposat en l’apartat dedicat a les
activitats  de l’AED. D’altra banda,  a  través de la  Comissió de Defensa,  hem
participat  en  la  iniciativa  “Fronteres  i  drets”,  una  trobada  de  col·lectius  de
juristes progressistes davant els problemes socials i la crisi afectant a refugiats i
persones  migrants  en  general.  Una  representació  d’aquest  col·lectiu  va
comparèixer  davant la  Comissió  de Justícia  del  Parlament  de Catalunya per
presentar les conclusions de l’acte de denúncia celebrat al Palau de la Virreina
el  26  de  maig.  Per  últim,  vàrem  convocar  tota  una  sèrie  de  persones
preocupades i implicades en la matèria a una reunió que es va celebrar a l’ICAB
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el  mes  de  novembre.  D’aquesta  reunió  ha sortit  un  grup de  treball  amb la
intenció  de  promoure  una  acció  judicial  que  serveixi  per  denunciar
l’incompliment per part del Govern espanyol dels seus compromisos adquirits
en el marc de la Unió Europea de reubicar un determinat nombre de refugiats
abans d’unes dates concretes.

VI.- Altres activitats de l’ACDDH

L’ACDDH ha continuat participant activament en les activitats de la Comissió
de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona i dels seu Grup de presons.
En  el  marc  d’aquesta  Comissió,  durant  el  2016  l’ACDDH  ha  participat  en
diferents iniciatives, entre d’altres:

- Conferència:  'Violència  a  Mèxic,  propostes  de  la  societat  civil  per
combatre la impunitat'

- Taula rodona: Les “Pericials d’Intel·ligència” en el procés penal: anàlisi
jurídica i perspectives

- Jornada:  'La  persona  estrangera  en  el  procés  penal:  discriminacions,
vulneracions i propostes des del punt de vista del Dret de defensa'

- 'La  defensa  dels  interessos  col·lectius  en  el  contenciós-administratiu:
legitimació i limitacions econòmiques'

- Jornada: El dret a la informació de la persona detinguda / perspectiva
comparada

- Jornada: 'Presentació del sistema de registre i comunicació de la violència
institucional (SIRECOVI)'

La Comissió de Defensa també ha participat en el I Congrés del Torn d’Ofici
amb  una  ponència  sobre  “Control  de   Qualitat  i  què  espera  l’usuari  de
l’advocat/da d’ofici”.

El Grup de presons es va reunir amb el director General de Serveis Penitenciaris
Amand  Calderó,  amb  el  compromís  de  presentar-li  una  proposta  sobre
classificació  inicial  en  tercer  grau  sense  entrada  a  presó  i  una  proposta  de
reforma  de  la  Circular  1/2013,  de  modificació  de  la  Circular  1/2011  sobre
estrangeria als centres penitenciaris de Catalunya.
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Un  membre  de  la  Comissió  va  participar  com  a  ponent  en  una  jornada
formativa organitzada pel “Prisions Litigation Network”.

Una companya de la Comissió va intervenir en el Parlament de Catalunya en el
grup de treball sobre les pistoles Tàser.

D’altra banda, l’ACDDH durant al 2016 s’ha adherit a diferents  comunicats,
peticions i manifestos, entre d’altres:

- Queixa al Departament d’interior davant la denúncia en aplicació de la
Llei Mordassa contra l’advocat Andrés García Berrio

- Pronunciament contra la condecoració de guàrdies civils de la frontera
de Melilla per la pràctica de devolucions en calent

- Petició  de  compareixença  del  Ministre  de  l’Interior  en  funcions  al
Congrés  dels  Diputats  en  relació  als  fets  del  10.09.2016  entorn  a  les
devolucions a través de la tanca de Ceuta

- Campanya “Bombes d’impunitat”

- Manifest “Fronteres i Dret”

- Campanya “No a la perpetua”

- Campanya #joacuso al CIE de violacions sistemàtiques dels drets de les
persones migrants

Un membre de l’ACDDH ha presentat una ponència sobre la Llei mordassa en
un col·loqui celebrat a Roma sobre l’Estat d’emergència.

Des de la secretaria tècnica s’ha treballat  en la millora de la pàgina web de
l’ACDDH.

Es pot trobar informació més detallada sobre gran part de les activitats que
recull la present memòria en la pàgina web de l’ACDDH: www.acddh.org.
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