MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE L’ACDDH DEL 2015
Un any més, cal agrair la implicació dels membres de l’ACDDH que han participat tant en les
reunions periòdiques de coordinació de tasques, com assistint i participant en les activitats
organitzades per l'associació. El 2015, però, malauradament s’han donat de baixa tres socis,
sense que haguem registrat cap nova incorporació.
Tot seguit exposem de forma resumida les actuacions del 2015.
I.- Assessorament a les diferents oficines municipals
L’any 2015 hem posat fi a la nostra col·laboració amb les oficines municipals de drets civils.
A l’OND (Barcelona) vàrem finalitzar la prestació del servei d’assessorament jurídic el 30 de
juny. Amb això vàrem tancar l’extensa etapa de col·laboració amb aquest servei de
l’Ajuntament que com a associació vàrem contribuir a crear. Restarem vigilants pel que fa a la
continuïtat d’aquest servei de l’Ajuntament de Barcelona, la seva millora i la seva
intensificació, el qual, no obstant, degut al canvi de govern municipal, ha entrat en una etapa
de transició.
En relació a l’ODC de Gavà hem de dir que teníem el contracte vigent fins el 31 d’octubre de
2015 i que l’Ajuntament va decidir no renovar el contracte, com sí havia fet els anys anteriors.
Aquest canvi cal relacionar-lo directament amb el canvi en el govern de la ciutat provocat per
les eleccions municipals. Això a més va comportar que, finalment, no es realitzes cap acte ni
activitat per commemorar els 10 anys de l’ODC, que es complien durant el 2015, com havia
estat la voluntat de la regidoria anterior. També en el cas de l’ODC de Gavà, l’ACDDH havia estat
implicada des dels seus inicis en aquest servei municipal.
II.- Accions judicials
L’ACDDH participa, exercitant l’acció popular, en diferents processos penals seguits per
vulneració de drets fonamentals.
En el cas del que coneixem per “Querella Quatre Camins”, el mes de març vàrem conèixer la
sentència del Tribunal Suprem que resolia els recursos de cassació presentats pels acusats
condemnats (l’ACDDH no havia recorregut la sentència), desestimant-los tots i confirmant
íntegrament la sentència de la Audiència Provincial de Barcelona.
El “Cas Benítez”, durant el 2015, ha anat avançant a nivell processal, sense que s’hagi arribat a
formar el tribunal del jurat. El que és més remarcable és que a mitjans d’any es van produir

intents per part dels acusats i l’acusació particular d’arribar a una conformitat. L’ACDDH, en
principi, es va mostrar contrària a l’acord en els termes que es plantejava i, de moment, va
quedar aparcada la qüestió.
Fruit de la implicació de l’ACDDH en la plataforma que s’aglutina entorn el manifest en defensa
de “La dignitat democràtica davant la banalització del nazisme”, el 2015 l’ACDDH va signar
juntament amb altres entitats, en exercici de l’acció popular, una querella per denunciar la
banalització del nazisme. Sense haver practicat cap diligència, la Jutgessa del Jutjat
d’Instrucció núm. 20 de Barcelona va acordar no admetre la querella a tràmit per considerar
que els fets denunciats no són constituïts d’infracció penal. Igualment, va desestimar el recurs
de reforma interposat contra la no admissió. El mes de desembre va quedar interposat el
recurs d’apel·lació davant d’aquesta no admissió a tràmit.

III.- 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 2015 i el primer bureau de l’any, l’AED els va celebrar a Brussel·les el
mes de febrer. Un any més, la presidenta de l’ACDDH, que ostenta el càrrec de secretària
general de l’AED des del 2012, va tornar a ser reelegida per aquest mateix càrrec. Com a fet
destacat d’aquesta assemblea cal dir que va suposar la incorporació d’una nova associació
membre a AED, concretament l’associació turca ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞI (ÇHDPROGRESSIVE LAWYERS ASSOCIATION).
La segona reunió de l’AED es va celebrar a Madrid el 9 de maig de 2015 i es va fer coincidir
amb el col·loqui que es va celebrar el dia abans, sota el títol “Ciutadania europea sense
defensa” (continuació de la feina endegada un any abans a Créteil (rodalia de París). Aquest
col·loqui el va organitzar l’AED en col·laboració amb l’Associació de Madrid Asociación Libre
de Abogados (ALA) i amb l’ELDH (European Association of Lawyers for Democracy and World
Human Rights). El col·loqui es va desenvolupar amb un gran èxit d’assistència. Una dels
nostres membres va ser ponent del col·loqui.
La següent reunió de l’AED, i darrera de l’any 2015, va tenir lloc a Nàpols, els dies 9 i 10
d’octubre. Malgrat ser una reunió ordinària (bureau), va ser important perquè l’AED va
endegar un debat a fons sobre el seu funcionament intern, basat en una mena de diagnòstic i
valoració sobre el seu funcionament presentada per cadascuna de les entitats que la
conformen. Els seus membres es van mostrar interessats en millorar aspectes tals com: la
comunicació entre els membres entre una reunió presencial i altre, la utilització de mitjans de
comunicació de la feina que es fa com ara facebook o twitter, l’actualització de la pàgina web,
la difusió de les activitats organitzades per cadascuna de les entitats membre cap a les altres
associacions membres i cap el públic en general, etc.
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 2015, concretament el dia 23

de gener, vàrem tornar a participar activament en la Jornada de l’advocat amenaçat, una
iniciativa posada en marxa per AED ja fa alguns anys, per denunciar les difícils condicions en
les quals, en determinats països, els advocats 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. Aquesta jornada de denúncia es fa visible, particularment, a partir de
la concentració d’advocats i advocades en toga – el mateix dia - davant les representacions
diplomàtiques de l’estat en qüestió en diferents ciutats europees i d’arreu del món. L’edició del
2015 va estar dedicada a la situació dels advocats i advocades a Filipines.
També cal destacar que l’ACDDH, gràcies a la implicació d’un dels seus membres, ha continuat
amb la tasca d’observació del judicis que es celebren a Turquia contra nombrosos advocats pel
fet d’intervenir en casos de defensa dels drets humans.
IV.- 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.
Amb certes dificultats, finalment però, la CPDT estatal va aconseguir fer públic l’informe del
2014 en un acte celebrat a Sevilla el mes de desembre.
Un dels problemes que va ocupar la coordinadora durant el 2015 va ser la prohibició d’accés
de dos membres de la CPDT al centre Penitenciari Brians 2 per visitar un intern. Això va donar
lloc a un comunicat de denúncia i a diverses reunions que membres de la coordinadora van
mantenir amb el Conseller de Justícia i el Director general de Serveis penitenciaris del
Departament de Justícia. Igualment, precisament per evitar que es pogués tornar a presentar
un problema com aquest en el futur, el Parlament de Catalunya va adoptar una resolució el 2
de juliol de 2015, instant el Govern a dur a terme els tràmits que fossin necessaris per tal que
la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura sigui considerada
organisme o institució de cooperació penitenciària, pugui visitar les persones privades de
llibertat que sol·licitin ésser visitades per membres d’aquesta entitat, així com establir els
mecanismes de comunicació necessaris perquè la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i
Denúncia de la Tortura pugui plantejar observacions, recomanacions i propostes sobre els
aspectes relacionats amb la prohibició del sotmetiment a tortures i tractes o penes cruels,
inhumanes o degradants, tant amb el Departament de Justícia com amb el Síndic de Greuges.
Malgrat aquesta resolució, acabat el 2015 encara no s’havien concretat aquestes demandes del
Parlament de Catalunya.
V.- FOCIR
L’ACDDH continua essent membre de la FOCIR, federació que durant el 2015 ha continuat amb
la seva activitat de comunicació amb les entitats que en són membres i de presència pública en
diferents àmbits. El 2015 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 rebrer un
ajut de 1.233,44 Euros per la seva participació en les activitats de l’AED.

VI.- Conveni amb la Facultat de Dret de l’UB en el marc del projecte “dret al Dret”
El 2015, durant el primer trimestre de l’any, hem tornat a comptar amb la col·laboració d’una
estudiant en pràctiques en el marc del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes
dels estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores. La nova estudiant
en pràctiques ha continuat amb la feina de resum i sistematització de la informació sobre
algunes de les accions judicials dutes a terme per l’ACDDH de cara a la seva publicació en la
pàgina web de l’associació.

VII.- 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 seus Grups (penitenciari i estrangeria). En el marc
d’aquesta Comissió, durant el 2015 l’ACDDH ha participat en diferents iniciatives, entre
d’altres:
- Jornada: “La ILP contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica. De l’aprovació a la
implementació” (col·laboració en un acte organitzat per l’Observatori DESC)
- TAULA RODONA “LA ‘LLEI MORDASSA’: Defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania des
de la seva entrada en vigor”
- Comunicat amb motiu de la detenció d’Enrique Costoya
- Conferència: “Modificacions en matèria d'execució penal i penitenciària de la Llei Orgànica
1/2015 de 30 de març de reforma del Codi Penal”
- Jornada sobre “El Protocol d’Istanbul: Manual per a la investigació i la documentació de la
tortura i maltractaments”
- Taula rodona “Desplaçaments forçats a la recerca de protecció. Preguntes pendents?”
D’altra banda, l’ACDDH durant al 2015 s’ha adherit a diferents comunicats, peticions i
manifestos, entre d’altres:
- Manifest Internacional contra la impunitat dels crims del Franquisme
- Aturem la deportació YoConBelletti
- Remove PKK from the EU Terror List
- Comunicat “Respecto a la detención de Nagore Lopez, Oihana Barrios, Fernando Arburua e
Izaskun Abaigar en el marco de la denominada “Operación Pastor”
- Manifest “Por el fin del Genocidio Migratorio en el Mediterraneo”
- Manifest “Ante la sentencia Nº 13/ 2015 y argumentación en la que se basa el tribunal de la
Audiencia Nacional, sala de lo penal sección 4, sobre el cuestionamiento que la sentencia
realiza sobre las peritaciones realizadas y la función del/ la perito en base al Protocolo de
Estambul”

L’ACDDH va donar suport a l’acte del 9 de juliol en que, a l'Ateneu Barcelonès, es va presentar
el llibre de Ion Arretxe "Intxaurrondo. La sombra del nogal".
L’ACDDH va participar en reunions de les campanyes CONTRA L'APLICACIÓ DE LA LLEI
MORDASSA, DESOBEÏM! i STOP TASER.
Un membre de l’ACDDH va participar com a ponent en la taula rodona sobre “La banalització
del nazisme i feixisme”, el mes de setembre al Pati Llimona.
Tres membres de l’ACDDH van assistir a la jornada celebrada a Madrid el mes d’octubre sota el
títol UNDER PRESSURE OF THE TROIKA – THE IMPACT ON COLLECTIVE LABOUR RIGHTS IN
SOUTHERN EUROPE AND IRELAND.
Finalment, cal remarcar la implicació de l’ACDDH en la campanya TANCAREM EL CIE. En
relació als centres d’Internament d’Estrangers, l’ACDDH, a més, va ser convidada, al costat
d’altres persones i entitats, a comparèixer davant el grup de treball per elaborar una proposta
de revisió i superació del model actual dels centres d'internaments d'estrangers constituïda
en el marc de la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya.
Efectivament, un membre de la nostra associació hi va comparèixer. Les conclusions del grup
de treball es van publicar al BOPC del 16.07.2015. Entre d’altres conclusions, va ser aprovada
en sessió del parlament de Catalunya celebrada el 23 de juliol, per àmplia majoria, la conclusió
que insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern de l’Estat que iniciï en el termini més
breu possible un procés que condueixi al tancament progressiu dels centres d’internament
d’estrangers, CIE.

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.

