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1. L’ObServatOri DeSC

PreSentaCió De L’entitat

L’Observatori de Drets Humans (DESC) es va crear el 1998 amb motiu del 50è aniver-
sari de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 amb la finalitat de promou-
re una visió integral dels drets humans que reconegui que els drets humans -civils, 
polítics, socials, culturals i ambientals- són drets fonamentals de totes les persones. 

La vulneració dels drets humans obeeix especialment a les desigualtats de poder exis-
tents a la societat. Tanmateix, la percepció devaluada dels drets socials i ambientals 
en relació a d’altres drets considerats fonamentals requereix accions específiques. Ac-
cions orientades d’una banda a desmuntar la vigència, entre els operadors jurídics, de 
la tesis dels drets socials com a simples principis rectors o com a drets no justicia-
bles, i d’una altra banda, a fomentar la interpretació dels drets a partir dels principis 
d’indivisibilitat, interdependència i universalitat dels drets humans.

En aquest sentit, l’Observatori duu a terme accions de promoció dels drets socials com 
a drets fonamentals, participa en campanyes locals i internacionals de reivindicació de 
drets, i realitza accions d’investigació i denúncia. Tot plegat amb l’objectiu de fer dels 
drets expectatives plenament exigibles davant del poder, i en instruments aptes per 
garantir les necessitats bàsiques i l’autonomia de llurs destinataris.

L’Observatori treballa per la promoció dels drets socials i ambientals entesos des d’una 
perspectiva feminista i sensible amb les desigualtats Nord/Sud. Sense perdre de vista la 
interdependència entre tots els drets humans, es dediquen especials esforços a reivin-
dicar el dret a l’habitatge i a la ciutat i el dret a l’alimentació i a la sobirania alimentària. 
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eixOS De trebaLL 
L’Observatori DESC treballa en xarxa amb entitats, administracions públiques, univer-
sitats i moviments socials per reivindicar els drets socials i ambientals, per defensar el 
dret a un habitatge digne i a la ciutat, i per garantir el dret a una alimentació adequada 
i a la sobirania alimentària:

•  exigènCia DeLS DeSCa

•  PrOmOCió DeL Dret a L’habitatge i a La Ciutat

•  FOment DeL Dret a L’aLimentaCió i a La SObirania aLimentària

  AquEStES tEmàtiquES ES tREbALLEn A pARtiR DE DifEREntS ACCiOnS: 

• Formació: organització de cursos de formació, presencials i on-line, 
sobre drets socials i dret a l’habitatge, i de seminaris sobre temàtiques 
d’actualitat.

• incidència política: participació en campanyes i xarxes, impuls de 
litigi estratègic per fer efectius els drets socials davant dels tribunals 
i presència en mitjans de comunicació a través d’articles d’opinió i 
comunicats de premsa. 

• investigació: elaboració d’estudis i publicacions sobre temàtiques diver-
ses com drets socials i transformació social; dret a l’habitatge i a la ciutat, 
dret a l’alimentació i a la sobirania alimentària.

  tOtES tRES tEmàtiquES ES pROmOuEn A pARtiR DE 3 àmbitS D’ACCió: 

• Catalunya: a partir del treball en xarxa, de la participació en campanyes, 
i d’accions d’incidència política i de formació

• internacional: mitjançant la incidència a Nacions Unides i la implicació 
en xarxes i campanyes

• amèrica Llatina: mitjançant projectes de cooperació internacional, 3) 
l’Observatori treballa principalment a la zona andina d’Amèrica Llatina 
i al Paraguai.
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  L’ObservatOri fOrma part de Les següents xarxes:

•  Àmbit internacional: International Network for Economic, Social and Cultural 
Rights (ESCR-Net), Habitat International Coalition (HIC), Observatori Internacional 
del Dret a l’Alimentació i la Nutrició.

•  Àmbit local: Consell Social de l’Habitatge de Barcelona, Aliança per la Sobirania Ali-
mentària de Catalunya (ASAC) , Federació Catalana d’ONGs, Xarxa d’Economia Solidària.

 integrantS De L’ObServatOri

 JuntA DiRECtivA 

President: Jordi borja  
Urbanista, responsable de l’Àrea de Gestió de la Ciutat i Urbanisme de la UOC. 

vicepresident: gerardo Pisarello  
Professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona

Secretari: Jaume asens 
Advocat, vocal de la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona

vocals: 
• mireia belil, urbanista i directora del Fòrum de les cultures 
• Celeste arella, advocada, vocal de Dones Juristes 
• David Cassassas, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na i integrant de la Xarxa de Renda Bàsica.

 EntitAtS quE intEgREn L’ObSERvAtORi: 

• Associació Catalana de Professionals per a la Cooperació (ACPC) 
• Associació Catalana de Juristes Demòcrates
• Fundació Comaposada-UGT de Catalunya
• Juristes sense Fronteres
• Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans
• Fundació Pau i Solidaritat -CCOO de Catalunya
• Institut de Drets Humans de Catalunya
• Dones Juristes
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  ObSERvADORS:  

Amnistia Internacional – Catalunya; 

  Equip tèCniC:

• Vanesa Valiño, Direcció, vanesa@observatoridesc.org
• Ada Colau, Responsable en matèria de dret a l’Habitatge i a la Ciutat,  
ada@observatoridesc.org
• Laia Fargas Fursa, Relacions amb Amèrica Llatina i responsable en matèria 
de dret a l’Alimentació i a la Sobirania Alimentària, laia@observatoridesc.org
• Alma Cortés, Administració i Comptabilitat, administracio@observatoridesc.org
• Águeda Bañón, Suport tecnològic

COntaCte

C/ CASp 43, bAixOS. 08010 bARCELOnA  

t. 93 302 68 82 

info@observatoridesc.org   

www.observatoridesc.org
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Activitats 2012

 vii EDiCió CuRS DESC. DREtS SOCiALS i CAnvi D’èpOCA:  
ELS DREtS SOCiALS COm A EinA pER A LA tRAnSfORmACió SOCiAL  
Del 17 de octubre al 19 de novembre de 2012. Seu de l’Observatori DESC, barcelona 

Organitzat per:                           Amb el suport de:

El curs es va estructurar en dos blocs: 
la protecció dels drets socials en diferents 
àmbits, i drets socials i el canvi d’època. 
Cada un d’ells va constar de 4 sessions 
on es van abordar qüestions como el liti-
gi estratègic en matèria de drets socials,  
les polítiques anti-dèficit i el reconeixe-
ment de drets socials a l’estat espanyol, 
juntament amb les sortides davant el des-
mantellament de la política pública de coo-

peració al desenvolupament. La cloenda à 
càrrec de Gerardo Pisarello i Joan Subirats, 
va tractar sobre “Drets socials i béns co-
muns: límits i possibilitats de la proposta”. 

En total es van dur a terme 10 jornades 
impartides per persones vinculades a la 
promoció dels drets socials tant des de 
l’àmbit acadèmic, com ara Luis Jime-
na, Catedràtic de Dret Constitucional 
de la Universitat de València i President 

“Drets socials i béns comuns. Límits i possibilitats 
de la proposta”, amb Gerardo Pisarello i el cate-
dràtic de Ciència Política Joan Subirats 

“Litigi estratègic a Europa: el paper del Comi-
tè Europeu de Drets Socials i les querelles con-
tra empreses transnacionals”.’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona

2. aCtivitatS 2012

exigibiLitat DeLS DeSC

FOrmaCió
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del Comitè de Drets Socials del Con-
sell d’Europa, com des d’organitzacions 
socials com Ada Colau, portaveu de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
l’Institut de Drets Humans de Catalunya, 
l’Observatori del Deute en la Globalitza-
ció i la Xarxa d’Economia Solidària. 

El segon mòdul del curs es va dedicar 
a debatre respecte qüestions de ple-
na actualitat com la contrareforma la-
boral recentment aprovada pel govern 
de Rodríguez Zapatero, els desnona-
ments per motius econòmics o el paper 
de la Unió Europea en la crisi alimen-
tària global i les propostes de re-pa-
gament en l’àmbit de salut. Alhora, es 
van tractar problemàtiques que afecten 
el col·lectiu de persones immigrades. 
Per afavorir el màxim d’audiència 
es van oferir diverses modalitats 
d’assistència amb diferents preus. En 
tots els casos es van fer descomptes 
per a persones en atur, estudiants, o 
amb treballs precaris. Alhora, es va 
permetre la participació de perso-
nes interessades en sessions concre-
tes. Aquesta flexibilitat va possibilitar 
l’assistència de més de 20 persones a 
cada sessió. 

Es van inscriure 25 persones, a les 
quals cal sumar-hi 30 assistents a 
sessions puntuals. Les valoracions per 
part dels i de les assistents van ser 
molt positives i el curs va acomplir les 
expectatives dels alumnes.

Presentació
DIMECRES 17 D’OCTUBRE
CONCEPTES FONAMENTALS PER A UN ÚS 
GARANTISTA DELS DRETS SOCIALS
Vanesa Valiño, Directora de l’Observatori DESC
Ada Colau, Observatori DESC i Portaveu de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca

La protecció dels drets socials 
en els diferents àmbits
DILLUNS 22 D’OCTUBRE
LA PROTECCIÓ DELS DRETS SOCIALS 
EN L'ÀMBIT INTERNACIONAL: LÍMITS I POSSIBILITATS
David Bondia, Professor de Dret Internacional Públic de la Universitat 
de Barcelona - Institut de Drets Humans de Catalunya

DIMECRES 24 D’OCTUBRE
POLÍTIQUES ANTI-DÈFICIT I RECONEIXEMENT   DELS DRETS 
SOCIALS, EL CAS DE LA UE I DE L'ESTAT ESPANYOL
Gerardo Pisarello, Professor de Dret Constitucional de la Universitat 
de Barcelona - Observatori DESC 

DILLUNS 29 D’OCTUBRE
EXPERIÈNCIES DE LITIGI ESTRATÈGIC A EUROPA  
Luis Jimena, Professor de Dret Constitucional a la Universitat de València
i President del Comitè Europeu de Drets Socials del Consell d’Europa (CEDS)
Wolfang Kaleck, Secretari General European Center 
of Constitutional Rights, Alemanya 

DIMECRES 31 D’OCTUBRE
SALUT PÚBLICA, PRIVATITZACIÓ DE LA SANITAT 
I RESPOSTES SOCIALS
Joan Benach, Professor de Salut pública a la Universitat Pompeu Fabra 

Drets socials i canvi d’època
DILLUNS 5 DE NOVEMBRE
DRETS SOCIALS I DEMOCRÀCIA ECONÒMICA: TREBALL, 
RENDA I CONSUM
Jordi Garcia, Xarxa d’Economia Solidària
David Casassas, Xarxa de Renda Bàsica

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE
DRET A L’ALIMENTACIÓ I DEFENSA DEL TERRITORI: 
PROPOSTES DES DE LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
Laia Fargas Fursa, Observatori DESC
Guillem Tendero, Aliança per la SobiraniaAlimentària de Catalunya
Javier Guzmán, VSF

DILLUNS 12 DE NOVEMBRE
PER UNA NOVA CULTURA DE L'HABITATGE
Ada Colau, Observatori DESC
Diego Carrillo, Sostre Cívic
David Fernàndez, Coop. 57

DIMECRES 14 DE NOVEMBRE
DRETS HUMANS I RELACIONS NORD/SUD. 
SORTIDES DAVANT EL DESMANTELLAMENT DE
LA POLÍTICA PÚBLICA DE COOPERACIÓ
David Llistar, Observatori del Deute en la Globalització, ODG
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Cloenda
DILLUNS 19 DE NOVEMBRE 
DRETS SOCIALS I BÉNS COMUNS: 
LÍMITS I POSSIBILITATS DE LA PROPOSTA 
Gerardo Pisarello, Vicepresident de l’Observatori DESC 
Joan Subirats, Catedràtic de Ciència Política 
de la Universitat Autònoma de Barcelona

Amb la col·laboració:

Drets socials i canvi d’època 
Els drets socials com a eina per a la transformació social

7ª EDICIÓ CURS DE DRETS SOCIALS

17 octubre -  19 novembre
Dilluns i dimecres de 18.30h a 20.00h | Carrer Casp, 43
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Activitats 2012

 CuRS OnLinE:  DREtS HumAnS, COOpERACió  
i RELACiOnS nORD/SuD
Del 15 de febrer al 26 de març de 2012 

Organitzat per:

partiCipaCiÓ en d’aLtres espais de fOrmaCiÓ

 30è CuRS AnuAL DE L’inStitut DE DREtS HumAnS DE CAtALunyA
14 de març  Residència d’investigadors barcelona 

Sessió a càrrec de Gerardo Pisarello, Vicepresident de 
l’Observatori DESC, sobre “democràcia plural”.

 ii CiCLE DE COnfERènCiES DELS SínDiCS DEL vALLéS  
SObRE DREtS HumAnS
14 de juny de 2012 museu de Sant Cugat, claustre del monestir 

Ponència de Vanesa Valiño, membre de l’Observatori DESC, a la 
jornada d’inauguració del cicle celebrat a Sant Cugat i organit-
zat pels Síndic de Sabadell i Sant Cugat i la Síndica de Terrassa.

L’Observatori DESC va inaugurar el 
2012 el primer curs online “Drets Hu-
mans, Cooperació i Relacions Nord/Sud”.

El curs va constar de quatre grans blocs. 
El primer, “Els drets Humans com a eina 
per a la transformació social”, va suposar 
una introducció al concepte de drets hu-
mans, els diferents sistemes de protecció 
– nacionals, regionals i internacionals-, i 
els mecanismes de garantia. En el se-
gon mòdul, “ Repensar la cooperació 
internacional des d’una perspectiva de 
drets”, es van analitzar els vincles en-
tre els drets humans i el desenvolupa-
ment i la pobresa. Al tercer mòdul, “De 
la teoria a la pràctica: l’aplicació dels 

drets humans en l’acompanyament de 
lluites populars”, es van estudiar dos 
casos pràctics: la lluita contra la cons-
trucció de la presa hidroelèctrica La 
Parota, a Mèxic, i l’experiència del Tri-
bunal Permanent dels Pobles, una ini-
ciativa popular per visibilitzar i denun-
ciar les vulneracions de drets humans 
perpetrades per multinacionals espan-
yoles a Amèrica Llatina.
Les 26 places ofertes es van cobrir amb 
estudiants tant de l’Estat Espanyol com 
d’altres procedències, com Mèxic o Fili-
pines. El perfil dels participants era hete-
rogeni, no obstant, cal destacar l’especial 
participació de dones amb estudis supe-
riors vinculades a organitzacions socials.
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La carta assenyalava l’advertència del 
Consell de Drets Humans de les Nacions 
Unides que la crisi no eximeix als poders 
públics de llur responsabilitat envers la 
protecció dels drets humans. Les prin-
cipals preocupacions referides eren els 
desnonaments per motius econòmics i 
les retallades en els àmbits socials: sa-

nitat, educació, atenció a les víctimes de 
violència de gènere. Les tres organitza-
cions van recordar al President espan-
yol l’obligació d’utilitzar “el màxim de 
recursos de que disposi” per assolir el 
ple compliment dels drets econòmics, 
socials i culturals. 

 vii JORnADES DE fORmACió DEL fòRum DE SínDiCS, SínDiquES, 
DEfEnSORS i DEfEnSORES LOCALS DE CAtALunyA 

16 de novembre de 2012 mollet del vallés

Ponència de Vanesa Valiño sobre Dret drets socials i dret a 
l’Habitatge en el marc de les jornades anuals organitzades pel 
Fòrum de Síndics Locals.

aCCiOnS D’inCiDènCia i PartiCiPaCió en CamPanyeS

 CARtA ObERtA AL pRESiDEnt DEL gOvERn ESpAnyOL  
SR. mARiAnO RAJOy SObRE LA CRiSi ECOnòmiCA 
febrer de 2012.  

impulsat per: 

 infORmE COnJunt AL COmitè DE DREtS ECOnòmiCS, SOCiALS  
i CuLtuRALS DE nACiOnS uniDES SObRE LA SituACió DELS DREtS 
SOCiALS A L’EStAt ESpAnyOL 
maig de 2012, ginebra, Suïssa 

L’Informe, elaborat de manera conjunta 
per 19 organitzacions socials de l’estat es-
panyol es va presentar en el marc de la 48ª 
sessió del Comitè DESC el maig de 2012. 
El document posa de relleu el creixent 
deteriorament de les condicions de vida 
de gran part de la població i les impor- Sessió general del Comité DESC de Nacions Unides
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tants conseqüències que tindrà en la 
consecució dels drets humans a mitjà i 
llarg termini, provocant que moltes famí-
lies es trobin sota el llindar de la pobre-
sa.  L’elevada taxa de pobresa infantil, el 
percentatge desproporcionat d’atur ju-
venil, l’emigració o el treball precari són 
alguns dels temes exposats en l’informe. 
Cada apartat presenta dades i observa-
cions des de la perspectiva d’una amplia 
gama d’organitzacions de la societat ci-
vil que apunten als principals problemes 
amb que es troben.

Pretén oferir informació sobre temes 
susceptibles de ser inquirits por part del 
Comitè en el seu examen de l’informe 
de l’Estat espanyol. Les organitzacions 
sol·liciten el Comitè que insti a l’Estat Es-
panyol a no adoptar mesures regressives 
i que en compliment de les seves obliga-
cions sota el Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals tingui en 
compte els drets humans a l’hora de dis-
senyar, implementar i avaluar estratè-
gies per a la recuperació econòmica.  

S’afirma que la crisi econòmica no pot ser 
una justificació per relegar a un segon 

pla els drets econòmics, socials i cultu-
rals, sinó que la seva protecció ha de tenir 
un caràcter prioritari a l’agenda estatal. 
 
Fruit d’aquesta tasca el Comitè va emetre 
unes dures recomanacions, en les quals 
subratlla la necessitat de que les me-
sures d’austeritat respectin el contingut 
mínim essencial dels drets reconeguts al 
Pacte de Drets econòmics, socials i cul-
turals. A més, recorda la indivisibilitat, 
universalitat i interdependència de tots 
els drets humans i recomana a l’Estat 
que prengui les mesures adequades per 
assegurar la plena justiciabilitat i aplica-
bilitat de totes les disposicions del Pacte 
pels tribunals nacionals 

Presentació de l’informe alternatiu per part de les 
entititats socials davant els membres del Comitè 
DESC de Nacions Unides
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PubLiCaCiOnS

 ii fòRum SOCiAL uRbà munDiAL
Setembre de 2012, nàpols, itàlia

L’Observatori DESC va participar activa-
ment en diferents seminaris del II Fòrum 
Social Urbà i es va adherir a la declaració 

que sota el títol “Defensem els béns co-
muns, per el futur de les ciutats i els te-
rritoris”, denunciava el fracàs de les polí-
tiques neoliberals, que han provocat una 
crisi ambiental, alimentària i urbana que 
afecta més de 1.200 milions de persones 
.Alhora, en tant que membre del Con-
sell de la Coalició Internacional per 
l’Habitatge, HIC, va assistir a les reuni-
ons de treball i a l’Assemblea General. 

 butLLEtinS bimEnSuALS DE L’ObSERvAtORi DESC 
publicats a juny, agost, octubre i desembre de 2012

 COmuniCAt DAvAnt L’ ingRéS A pRESó DE tRES JOvES  
pARtiCipAntS A LA vAgA gEnERAL DEL 29 DE mARç

La Comissió de Defensa del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona i la Comissió 
de Drets Humans del Col·legi d’Advocats 
de Girona, juntament amb l’Observatori 
DESC, la Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona (FAVB), l’Observatori 
del Sistema Penal de la Universitat de 
Barcelona i l’Associació catalana per a 

la defensa dels drets humans (ACDDH) 
consideren que la decisió presa pel jut-
ge d’ingrés a presó de tres joves parti-
cipants a la vaga general comporta una 
vulneració de la presumpció d’innocència 
i suposa l’aplicació al dret de protesta de 
doctrines preventives absolutament con-
tràries a l’ordenament jurídic espanyol.

El mes de juny l’Observatori va publi-
car el primer butlletí bimensual on-line. 
Aquesta eina té com a propòsit analitzar 
els impactes de les actuals polítiques 

públiques en matèria de drets humans 
així com la reacció de la societat civil i 
dels moviments socials. Fer a fer-ho es 
publicaran articles, es difondran vídeos, 
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 nO Hi HA DREtS: LA iL·LEgALitAt DEL pODER En tEmpS DE CRiSi
Jaume Asens i gerardo pisarello , Editorial  icària 

La legalitat actual, enriquida amb tractats, constitucions i cartes 
que reconeixen drets humans i principis garantistes, suposa límits i 
controls a tota mena de poders, públics i privats, d’Estat i de mercat.

Els textos que composen aquest llibre intenten mostrar com, en 
temps de crisi i mobilitzacions, aquesta legalitat garantista es conver-
teix en un mirall incòmode. Perquè reflecteix l’arbitrarietat jurídica, i 
ètic-política, de moltes actuacions del poder realitzades en nom del 
Dret. Però també perquè permet jutjar d’una altra manera el actes 
de protesta i de desobediència ciutadana que s’aixequen contra ells. 

i s’anunciaran accions i campanyes de 
promoció de drets socials.  

El primer butlletí, sota el títol “Els drets 
socials i les polítiques d’ajust” es va 
centrar en mostrar una evidència: el fet 
que moltes de les actuacions adoptades 
arran de la crisi no només són injustes 
e immorals sinó que també suposen una 
vulneració de drets socials, laborals i am-
bientals i de llibertats civils i polítiques 
reconeguts en tractats internacionals, 
constitucions i d’altres textos normatius. 
Al número del mes d’agost, l’article cen-
tral alertava sobre “La desprotecció del 
llogater com a sortida en fals de la crisi 
habitacional” i compartia els vídeos de la 
Jornada sobre Execucions Hipotecàries i 
Dret a l’Habitatge, celebrada a finals de 
juny al Col·legi d’Advocats de Barcelona.

El següent butlletí, a l’octubre, es va 
aprofitar per difondre l’Informe Anual de 

la Relatora Especial pel Dret a l’Habitatge 
de Nacions Unides, Sra. Raquel Rolnick. 
L’informe dedicat a analitzar els impac-
tes de la financiarització de l’economia 
destaca especialment la greu situació del 
dret a l’habitatge a l’estat espanyol. 

Per acabar l’any, i amb motiu de la in-
sistència en fomentar polítiques assis-
tencials el darrer butlletí va insistir en la 
necessitat de reforçar els drets humans. 
Així, sota el títol, Caritat o drets humans? 
S’abordava la necessitat d’un canvi de 
rumb en les polítiques socials.
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artiCLeS 

 “DEmAgògiA punitivA i CRiminALitzACió DE LA pROtEStA” 
Jaume Asens i Gerardo Pisarello público

13 d’abril de 2012

 “inJuStOS E iLEgALES: LOS RECORtES SEgún nACiOnES uniDAS”
gerardo pisarello, vicepresident de l’Observatori

página 12, Argentina, 27 de maig de 2012

 “EuROvEgAS, un ESpECtACLE pROvinCià”
Jordi borja, president de l’Observatori 

El país, 31 de maig de 2012

 “SORtiR DE LA DEutOCRàCiA, EvitAR LA CAtAStROikA” 
gerardo pisarello, vicepresident de l’Observatori 

Observatori DESC, 1 de juny de 2012

 “CARitAt O DREtS HumAnS?”
Observatori DESC, 27 de desembre de 2012
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 iii EDiCió CuRS EL DREt A un HAbitAtgE DignE: REpEnSAR LES 
pOLítiquES púbLiquES Amb unA miRADA A EuROpA 
Març de 2012, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona de Catalunya

 

Organitzen:                                                 Amb la col·laboració de: 

L’Observatori DESC, en col·laboració 
amb la Comissió de Defensa dels Drets 
de la Persona de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, va oferir la  3a 
Edició del Curs sobre el Dret a un Habitat-
ge digne. El curs va constar de 8 sessions 
en les que es va oferir una panoràmica 
de la situació legal del drets a l’habitatge 
a nivell internacional, estatal, autonòmic 
i local, i també es van analitzar exemples 
de bones pràctiques europees. Així mateix 
es van dedicar dues sessions al proble-
ma dels desnonaments i les execucions 
hipotecàries. La inauguració va comptar 
amb la presència de la Relatora Especial 
de Nacions Unides sobre el Dret a un Ha-

bitatge Adequat, Sra. Raquel Rolnik i del 
Secretari General d’Habitatge de la Ge-
neralitat de Catalunya, Sr. Carles Sala. 
Van participar-hi 26 persones, la majoria 
dones, professionals d’institucions públi-
ques i d’organitzacions socials.

Dret a L’habitatge i Dret a La Ciutat

FOrmaCió 



Observatori DESC | Memòria 2012

18

L’objectiu d’aquestes jornades va ser 
compartir les estratègies, tant prejudi-
cials com judicials,  que s’han desenvo-
lupat en els últims anys en favor de la 
cancel·lació del deute hipotecari i en con-
tra dels llançaments; i debatre sobre les 
noves propostes de reforma legislativa,  
com la Iniciativa Legislativa Popular per 
a la dació en pagament, la moratòria dels 
desnonaments i el lloguer social. 

 EStRAtègiES JuRíDiquES pER fER fROnt A LES ExECuCiOnS  
HipOtECàRiES i ELS DESnOnAmEntS 
Juny de 2012, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Organitza: Dijous 21 juny 
9h Benvinguda i presentació de les jornades
Comissió de Defensa dels Drets de la Persona de 
l’ICAB i Observatori DESC

9.30h Estratègies pre-judicials: situació i 
condicionants de la persona afectada, nego-
ciació amb l’entitat bancària i recursos de 
l’administració pública
Ada Colau, membre de l’Observatori DESC i de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca

10.15h Intervenció durant el procediment 
d’execució hipotecaria. Causes d’oposició i fo-
naments de dret per a la cancel·lació del deute
Martí Batllori, advocat i Professor de Dret Mercantil 
de la Universitat de Girona
11.30h Pausa

12h Procediment concursal i qüestió pre-judicial 
J.M. Fernàndez Seijo, Magistrat del Jutjat Mercantil 
núm 3 de Barcelona

13.30h Pausa dinar

15.30h Estratègies per fer front als llançaments 
Montserrat Hernando, advocada responsable del 
servei de prevenció de desnonaments de la Federació 
d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)

16.45h Possibilitats des de l’àmbit penal
Rafael Mayoral, advocat coordinador del servei 
d’assessorament jurídic en matèria d’execucions  
hipotecàries de l’Ambaixada de l’Equador

18h Final jornada

Divendres 22 juny

9h Taula rodona sobre estratègies jurídiques i 
de negociació a les experiències de mediació: 
Servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya 
Oficina de Mediació Hipotecària Ajuntament Terrassa  
Clínica jurídica de dret immobiliari i mediació 
residencial de la Universitat de Barcelona 
11h Pausa

11.30h Males pràctiques bancàries en 
l’activitat hipotecària i productes tòxics 
(swaps, clàusula terra, bons de titulització)
Sergio Nasarre, Catedràtic de Dret Civil. Universitat 
Rovira i Virgili

13h Cloenda: Propostes de reforma legislativa
Joan Baptista Batlle, Director de Programes Socials 
d’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
Raquel Alastruey, Magistrada i representant de Jue-
ces para la Democracia
Jaume Asens, advocat, membre de la Comissió de 
Defensa de l’ICAB i de l’Observatori DESC

 pER unA nOvA CuLtuRA DE L’HAbitAtgE 
Novembre de 2012, Seu de l’Observatori DESC, Barcelona

POnentS: 

• ada Colau, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca  
i membre de l’Observatori DESC
• Diego Carrillo, soci fundador de Sostre Cívic
• David Fernández, membre de Coop 57

 
Sessió oberta de la  7ª Edició del Curs de Drets Socials, 
“Drets socials i canvi d’època: els drets socials com a eina 
per a la transformació social”. 
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 SupORt JuRíDiC A LA pLAtAfORmA D’AfECtAtS pER LA HipOtECA 

Donant continuïtat a una col·laboració 
iniciada el 2009, al llarg del 2012 
l’Observatori va treballar estretament 
amb la Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca per tal de donar visibilitat a la 
problemàtica de les persones afectades 
per hipoteques impagables, així com per 
avançar en un canvi normatiu que garan-
teixi el dret a l’habitatge de les milers de 
famílies afectades per execucions hipote-
càries i desnonaments a l’estat espanyol.  

A partir del mes d’agost es va posar en 
marxa el projecte finançat amb recursos 
de la Marató de TV3 per la pobresa. El pro-
jecte presentat per l’Observatori DESC 
amb la col·laboració de la Federació 
d’Associacions de Veïnes i Veïns de Bar-
celona (FAVB), “Servei d’assessorament, 
acompanyament i empoderament a per-
sones afectades per execucions hipote-
càries i desnonaments a Catalunya”.

 iniCiAtivA LEgiSLAtivA pOpuLAR pER A LA DACió En pAgAmEnt, 
EL LLOguER SOCiAL i COntRA ELS DESnOnAmEntS 

L’Observatori DESC va formar part del grup promotor que im-
pulsa aquesta ILP, juntament amb la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, CCOO, CONFAVC, la Taula del Tercer Sector i UGT de 
Catalunya.

 
El  dimecres 18 d’abril, a les 11h, al CCCB de Barcelona  es 
va fer la roda de premsa que marcava l’ inici de la recollida 
de signatures, que va acabar el 31 d’octubre. 
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  LA DESpROtECCió DEL LLOgAtER COm A SORtiDA En fALS  
DE LA CRiSi HAbitACiOnAL: nOtES SObRE EL pROJECtE DE LLEi 
DE mESuRES DE fLExibiLitzACió i fOmEnt DEL mERCAt  
DE LLOguER D’HAbitAtgES 
 Juliol de 2012 

Aquest informe, redactat per Caterina Rilo i Vanesa Valiño, membres de l’Observatori 
DESC, analitza la proposta de reforma del règim de lloguer enviat pel  Consell de Mi-
nistres a les Corts Generals per a la seva aprovació. 

PubLiCaCiOnS

  DESnOnAmEntS i bAnC DOLEntS: unA OpORtunitAt HiStòRi-
CA. LES EntitAtS SOCiALS Exigim vALEntiA pER REvERtiR  
LES pOLítiquES D’ExCLuSió HAbitACiOnAL 
barcelona, 13 de novembre 2012

Nota de premsa conjunta de l’Observatori DESC amb Càritas, CCOO, Taula d’Entitats 
del Tercer Sector, CNJC, CON FAVC, UGT i Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
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  impLEmEntACió Amb EnfOCAmEnt DE gènERE DELS DREtS 
COnStituCiOnALitzAtS A L’HàbitAt, L’HAbitAtgE i LA CiutAt  
A bOLíviA                        

aCtuaCiOnS a amèriCa LLatina

març de 2011 a febrer de 2012, bolívia. 

Contraparts locals: taller de proyectos 

e investigación del Hábitat urbano-Rural 

fundación “Red Habitat” i la Red nacional 

de mujeres Líderes barriales de bolívia

import de la subvenció: 102.000€  
(Convocatòria 2010)

amb el suport de: 

El projecte tenia com a objectiu incidir 
en el desplegament de la Constitució 
Boliviana. Concretament, en el desen-
volupament normatiu i de polítiques 
públiques relacionades amb l’accés a 
un habitatge digne per tal que aques-
tes incorporessin l’enfocament de 
drets i les necessitats específiques de 
les dones. 

Amb aquest objectiu en ment, el projecte 
va contemplar accions de formació, re-
flexió i investigació orientades a enfortir 
la presència dels grups de dones orga-

nitzats en l’elaboració de les propostes 
normatives i de política pública. 

Així, per exemple, es va conformar una 
Mesa Técnica sobre Vivienda y Género 
integrada per diferents organitzacions de 
dones o bé d’habitatge i també de perso-
nes procedents de diferents àmbits com 
ara el dret o l’arquitectura. Alhora, es va 
participar activament en l’elaboració de 
la Ley de Financiamiento Solidario. Val la 
pena també destacar la publicació “Gé-
nero, Vivienda y Hábitat. Una propuesta 
de índice de cumplimiento del Derecho a 
un Hábitat y a una Vivienda Adecuada con 
perspectiva de género”.

Fòrum internacional sobre polítiques descentralit-
zadores, La Paz 1 i 2 de febrer de 2012
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 pRESEntACió DE L’ObSERvAtORi intERnACiOnAL DEL DREt A 
L’ALimEntACió i LA nutRiCió 2012  
Setembre, ginebra

 

Participants:  sr. Abdessalam Ould Ahmed, Director de l’Oficina de la fAO a gi-

nebra; Sra. Huguetta Akplogan-Dossa, Coordinadora Regional de la xarxa Afri-

cana pel Dret a l’Alimentació (AnoRf), Sr. Lalji Desai, xarxa de pastors de la in-

dia (mARAg); Sr. flavio valente, Secretari general de fiAn internacional i Sr. 

peter prove, Director Executiu de la Ecumenical Advocacy Alliance (EAA)

L’informe va ser presentat en roda de premsa 
a Ginebra. A l’informe hi participen l’Observatori 
DESC així com altres 14 organitzacions socials i 
enguany que gira entorn a la pregunta “Qui deci-
deix sobre l’alimentació i la nutrició a nivell mun-
dial? Estratègies per recuperar el control”.

 DREt A L’ALimEntACió i DEfEnSA DEL tERRitORi: pROpOStES 
DES DE LA SObERAniA ALimEntàRiA
novembre de 2012, Observatori DESC

 

Ponents: Laia fargas fursa, Observatorio DESC;, guillem tendero, Aliança per la  

Sobirania Alimentària de Catalunya, i Javier guzmán, vSf

La sessió, emmarcada en la VII Edició del Curs de 
Drets Socials va servir per  presentar l’informe de 
l’Observatori  del Dret a l’Alimentació i a la Nutrició.

Dret a L’aLimentaCió 

i a La SObirania aLimentària

FOrmaCió 



Activitats 2012

23

aCCiOnS D’inCiDènCia i PartiCiPaCió en CamPanyeS 

 v SEtmAnA DE LLuitA pER LA SObiRAniA ALimEntàRiA
Del 13 al 22 d’abril. Catalunya

Per celebrar el Dia Internacional de 
la Lluita Pagesa (17 d’abril), l’Aliança 
per la Sobirania Alimentària a Catalun-
ya (ASAC), de la qual l’Observatori DESC 
forma part, va organitzar diferents activi-
tats al voltant de la Setmana de lluita per 
la Sobirania Alimentària. 

Enguany es va centrar en  les lluites de 
resistència davant les continues agres-
sions al territori i els projectes especu-
latius que volen destruir la terra agrària 
i l’agricultura pagesa. 

Del 13 al 22 d’abril, 
es van celebrar 
diverses activitats, 
entre les quals 
cal ressenyar 
l’organització de 
les Jornades de 
Comerç Just i 
Consum Respon-
sable i la Marxa 

contra el projecte  Eurovegas  i en defen-
sa del Parc Agrari del Baix Llobregat.

 i SEminARi DE DinAmitzACió LOCAL AgROECOLògiCA 
Desembre 2012, Seu de l’institut de govern i polítiques públiques a barcelona

Organitzadors:  

 

 

 

 

Col·laboradors: 

Els dies 14, 15 i 16 de desembre va tenir 
lloc el I Seminari de Dinamització Local 

Agroecològica a la seu de l’ Institut de 
Govern i Polítiques Públiques a Barcelo 
na, organitzat per l’Aliança per la Sobira 
nia Alimentària de Catalunya, de la qual 
l’Observatori n’és membre. 

L’objectiu del seminari era crear coneixe-
ment pràctic sobre el disseny i el desenvo-
lupament d’iniciatives de Dinamització Local 
Agroecològica ( DLAe) en el context de crisi. 
El seminari es va estructurar segons tres 
eixos de treball i la presentació de quatre 
projectes per cada bloc: educació, incidèn-
cia sociocultural i promoció econòmica. 
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 ObSERvAtORi DEL DREt A L’ALimEntACió i LA nutRiCió 2012

L’informe de l’ Observatori del Dret a l’Alimentació i la 
Nutrició 2012 va ser presentat a Barcelona el 7 de novem-
bre a la seu de l’organització Ecos. Quinze organitzacions 
socials civils, entre les quals l’Observatori DESC, es pre-
gunten “Qui decideix sobre l’alimentació i la nutrició a ni-
vell mundial? Estratègies per recuperar el control”. 

L’informe analitza, d’una banda, l’augment de la influèn-
cia i el control de l’agroindustria i els actors financers en 
l’alimentació i la nutrició a nivell mundial, inclòs la lluita 
contra la fam. D’altra banda, proposa noves estratègies 
dels moviments socials i de la societat civil per reprendre 
el control sobre l’alimentació i la nutrició.

aCtuaCiOnS amèriCa LLatina 

 pROmOCió DEL DREt A L’ALimEntACió, EnfORtint LA pARtiCi-
pACió DE LES ORgAnitzACiOnS CAmpEROLES En LES pOLítiquES 
DE DESEnvOLupAmEnt RuRAL SOStEnibLE 
març 2010 a febrer de 2012 , paraguai

Contrapart local: 

 

 

import de la subvenció: 236.567 € 
amb suport de:

 El projecte té com a objectiu central 
la promoció del Dret a l’Alimentació mi-
tjançant l’enfortiment de la participació 

de les organitzacions camperoles en la 
definició i articulació de polítiques de 
desenvolupament rural sostenible.
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Amb això s’espera millorar la qualitat 
de vida de les comunitats camperoles, 
la gestió sostenible del medi ambient i 
augmentar la seguretat alimentària, di-
rectament relacionada amb el foment 
de l’agricultura familiar (principal font 
d’aliments del país).

Reunió a la comunita de Ykua Pora sobre procés 
de legalització de terra. Està present l‘advocat 
contratat pel projecte DELIO GIMENEZ VILLALBA i 
el Secretari General  d’ ASAGRAPA  TOMAS ZAYAS

 EnfORtimEnt DEL DREt A LA ALimEntACió DE 15 COmunitAtS i 
ELS DREtS HumAnS DELS i DE LES CAmpEROLS/ES pARAguAiAnS 
Desembre de 2010 a novembre de 2012, paraguai

Contrapart local: 

import de la subvenció: 337.500€
amb el suport de: 

El projecte té com a objectiu central la 
defensa dels drets humans dels i de les 
dirigents d’organitzacions camperoles a 
nivell nacional, així com l’enfortiment del 
dret a l’alimentació i l’accés a la terra de 
15 comunitats camperoles del Departa-
ment de l’Alt Paranà. 

A nivell nacional, s’enforteixen les orga-
nitzacions camperoles en la defensa dels 
drets humans mitjançant l’assistència 
legal i la formació de 200 dirigents sobre 
els marc legals, estratègies i mecanis-
mes d’exigibilitat de drets humans.

El secretari General d’ ASAGRAPA fa lliurament al 
representant del Ministeri d’Agricultura llavor na-
tiva de poroto varieta mbya, recuperada pels socis 
d’ASAGRAPA.
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 pROgRAmA tRiEnnAL: “EnfORtimEnt DE LA SObiRAniA  
ALimEntARiA pER A LA REALitzACió DELS DREtS ECOnòmiCS,  
SOCiALS i CuLtuRALS i AmbiEntALS DE LES pObLACiOnS  
uRbAnES D’EquADOR” 
Agost 2010 a juliol de 2013, Equador 

Contrapart local: 

 

 

import de la subvenció: 337.500€
amb el suport de: 

El programa té com a principal objectiu 
la promoció de la sobirania alimentària  

 
mitjançant l’enfortiment del teixit as-
sociatiu i la participació articulada 
d’organitzacions urbanes i rurals en el 
seguiment, el control i la generació de 
propostes de política pública a Equador. 
S’espera d’aquesta manera, millorar la 
qualitat de vida dels sectors populars 
urbans i rurals mitjançant la realització 
dels seus drets econòmics, socials, cul-
turals i ambientals, especialment el dret 
a l’alimentació i l’aigua.



DESPESA TOTAL 369.625,56 €

PERSONAL 89.824,45 €

FUNCIONAMENT 20.493,15 €

ACTIVITATS A  AMÈRICA LLATINA 211.320,00 €

ACTIVITATS AL TERRITORI 47.987,96 €

INGRESSOS 369.878,72 €

CONVOCATÒRIES PROJECTES 356.855,40 €

SERVEIS: assessorament, cursos... 13.023,32 €

DESPESES PER 
PAÏSOS 211.320,00 €

Paraguay 124.450,00 €

Ecuador 86.870,00 €
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4. reSum eCOnòmiC
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