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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 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 amb la finalitat de promoure 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 existents a la societat. Tanmateix, la percepció devaluada dels drets socials i ambientals
en relació a d’altres drets considerats fonamentals requereix accions específiques. Accions 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 justiciables, 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 reivindicar 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, universitats 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 diverses 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 Alimentària 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 Barcelona 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

8

Activitats 2012

2. activitats 2012
Exigibilitat dels DESC
Formació
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 litigi estratègic en matèria de drets socials,
les polítiques anti-dèficit i el reconeixement de drets socials a l’estat espanyol,
juntament amb les sortides davant el desmantellament 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 comuns: límits i possibilitats de la proposta”.

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

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

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 Jimena, Catedràtic de Dret Constitucional
de la Universitat de València i President
9
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del Comitè de Drets Socials del Consell 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 Globalització i la Xarxa d’Economia Solidària.
El segon mòdul del curs es va dedicar
a debatre respecte qüestions de plena actualitat com la contrareforma laboral recentment aprovada pel govern
de Rodríguez Zapatero, els desnonaments per motius econòmics o el paper
de la Unió Europea en la crisi alimentària global i les propostes de re-paPresentació
gament
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Ada Colau, Observatori DESC i Portaveu de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca

La protecció dels drets socials
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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
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Curs Online: Drets Humans, Cooperació
i Relacions Nord/Sud
Del 15 de febrer al 26 de març de 2012
Organitzat per:

L’Observatori DESC va inaugurar el
2012 el primer curs online “Drets Humans, 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 humans, els diferents sistemes de protecció
– nacionals, regionals i internacionals-, i
els mecanismes de garantia. En el segon mòdul, “ Repensar la cooperació
internacional des d’una perspectiva de
drets”, es van analitzar els vincles entre els drets humans i el desenvolupament 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 construcció de la presa hidroelèctrica La
Parota, a Mèxic, i l’experiència del Tribunal Permanent dels Pobles, una iniciativa popular per visibilitzar i denunciar les vulneracions de drets humans
perpetrades per multinacionals espanyoles a Amèrica Llatina.
Les 26 places ofertes es van cobrir amb
estudiants tant de l’Estat Espanyol com
d’altres procedències, com Mèxic o Filipines. El perfil dels participants era heterogeni, no obstant, cal destacar l’especial
participació de dones amb estudis superiors vinculades a organitzacions socials.

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 organitzat pels Síndic de Sabadell i Sant Cugat i la Síndica de Terrassa.
11
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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:

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 principals 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 organitzacions van recordar al President espanyol l’obligació d’utilitzar “el màxim de
recursos de que disposi” per assolir el
ple compliment dels drets econòmics,
socials i culturals.

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 espanyol 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 impor12

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 famílies es trobin sota el llindar de la pobresa. L’elevada taxa de pobresa infantil, el
percentatge desproporcionat d’atur juvenil, l’emigració o el treball precari són
alguns dels temes exposats en l’informe.
Cada apartat presenta dades i observacions des de la perspectiva d’una amplia
gama d’organitzacions de la societat civil 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 Espanyol a no adoptar mesures regressives
i que en compliment de les seves obligacions sota el Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals tingui en
compte els drets humans a l’hora de dissenyar, implementar i avaluar estratègies 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 culturals, 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 mesures d’austeritat respectin el contingut
mínim essencial dels drets reconeguts al
Pacte de Drets econòmics, socials i culturals. 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 aplicabilitat 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

13
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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 jutge d’ingrés a presó de tres joves participants a la vaga general comporta una
vulneració de la presumpció d’innocència
i suposa l’aplicació al dret de protesta de
doctrines preventives absolutament contràries a l’ordenament jurídic espanyol.

II Fòrum Social Urbà Mundial
Setembre de 2012, Nàpols, Itàlia

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

que sota el títol “Defensem els béns comuns, per el futur de les ciutats i els territoris”, denunciava el fracàs de les polítiques 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 Consell de la Coalició Internacional per
l’Habitatge, HIC, va assistir a les reunions de treball i a l’Assemblea General.

PublicaciONS
Butlletins bimensuals de l’Observatori DESC
Publicats a juny, agost, octubre i desembre de 2012

El mes de juny l’Observatori va publicar el primer butlletí bimensual on-line.
Aquesta eina té com a propòsit analitzar
els impactes de les actuals polítiques
14

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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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 ambientals i de llibertats civils i polítiques
reconeguts en tractats internacionals,
constitucions i d’altres textos normatius.
Al número del mes d’agost, l’article central 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 impactes 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 insistència en fomentar polítiques assistencials 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.

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 converteix 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.
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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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dret a l’habitatge i dret a la ciutat
Formació
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 Habitatge 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 problema 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 Generalitat de Catalunya, Sr. Carles Sala.
Van participar-hi 26 persones, la majoria
dones, professionals d’institucions públiques i d’organitzacions socials.
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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, negociació 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 fonaments de dret per a la cancel·lació del deute

L’objectiu d’aquestes jornades va ser
compartir les estratègies, tant prejudicials com judicials, que s’han desenvolupat en els últims anys en favor de la
cancel·lació del deute hipotecari i en contra 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.

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 Jueces 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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Accions d’incidència i participació en campanyes
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 Hipoteca per tal de donar visibilitat a la
problemàtica de les persones afectades
per hipoteques impagables, així com per
avançar en un canvi normatiu que garanteixi el dret a l’habitatge de les milers de
famílies afectades per execucions hipotecàries 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 projecte presentat per l’Observatori DESC
amb la col·laboració de la Federació
d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB), “Servei d’assessorament,
acompanyament i empoderament a persones afectades per execucions hipotecàries 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 impulsa 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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Desnonaments i Banc Dolents: una oportunitat històrica. 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

Publicacions
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 Ministres a les Corts Generals per a la seva aprovació.
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Actuacions a Amèrica Llatina
Implementació amb enfocament de gènere dels drets
constitucionalitzats a l’Hàbitat, l’Habitatge i la Ciutat
a BolíviA
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:
Fòrum internacional sobre polítiques descentralitzadores, La Paz 1 i 2 de febrer de 2012

nitzats en l’elaboració de les propostes
normatives i de política pública.
El projecte tenia com a objectiu incidir
en el desplegament de la Constitució
Boliviana. Concretament, en el desenvolupament normatiu i de polítiques
públiques relacionades amb l’accés a
un habitatge digne per tal que aquestes incorporessin l’enfocament de
drets i les necessitats específiques de
les dones.
Amb aquest objectiu en ment, el projecte
va contemplar accions de formació, reflexió i investigació orientades a enfortir
la presència dels grups de dones orga-

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 persones 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 “Género, Vivienda y Hábitat. Una propuesta
de índice de cumplimiento del Derecho a
un Hábitat y a una Vivienda Adecuada con
perspectiva de género”.
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Dret a l’alimentació
i a la sobirania alimentària
Formació
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 Ginebra; Sra. Huguetta Akplogan-Dossa, Coordinadora Regional de la Xarxa Africana pel Dret a l’Alimentació (ANoRF), Sr. Lalji Desai, Xarxa de pastors de la India (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 decideix sobre l’alimentació i la nutrició a nivell mundial? 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.
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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 Catalunya (ASAC), de la qual l’Observatori DESC
forma part, va organitzar diferents activitats al voltant de la Setmana de lluita per
la Sobirania Alimentària.
Enguany es va centrar en les lluites de
resistència davant les continues agressions al territori i els projectes especulatius 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 Responsable i la Marxa
contra el projecte Eurovegas i en defensa 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:

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.

Col·laboradors:

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

L’objectiu del seminari era crear coneixement pràctic sobre el disseny i el desenvolupament 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, incidència sociocultural i promoció econòmica.
23
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PublicaciONS
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 novembre a la seu de l’organització Ecos. Quinze organitzacions
socials civils, entre les quals l’Observatori DESC, es pregunten “Qui decideix sobre l’alimentació i la nutrició a nivell mundial? Estratègies per recuperar el control”.
L’informe analitza, d’una banda, l’augment de la influència 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 participació 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 mitjançant l’enfortiment de la participació
24

de les organitzacions camperoles en la
definició i articulació de polítiques de
desenvolupament rural sostenible.

Activitats 2012

Amb això s’espera millorar la qualitat
de vida de les comunitats camperoles,
la gestió sostenible del medi ambient i
augmentar la seguretat alimentària, directament relacionada amb el foment
de l’agricultura familiar (principal font
d’aliments del país).

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 Departament de l’Alt Paranà.
A nivell nacional, s’enforteixen les organitzacions camperoles en la defensa dels
drets humans mitjançant l’assistència
legal i la formació de 200 dirigents sobre
els marc legals, estratègies i mecanismes d’exigibilitat de drets humans.

El secretari General d’ ASAGRAPA fa lliurament al
representant del Ministeri d’Agricultura llavor nativa de poroto varieta mbya, recuperada pels socis
d’ASAGRAPA.

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
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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
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mitjançant l’enfortiment del teixit associatiu 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, culturals i ambientals, especialment el dret
a l’alimentació i l’aigua.

4. Resum Econòmic
DESPESA TOTAL

369.625,56 €

PERSONAL

89.824,45 €

FUNCIONAMENT

20.493,15 €

ACTIVITATS A AMÈRICA LLATINA
ACTIVITATS AL TERRITORI

INGRESSOS
CONVOCATÒRIES PROJECTES
SERVEIS: assessorament, cursos...

DESPESES PER
PAÏSOS

211.320,00 €
47.987,96 €

369.878,72 €
356.855,40 €
13.023,32 €

211.320,00 €

Paraguay

124.450,00 €

Ecuador

86.870,00 €
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