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Presentació del Pla de drets humans de Catalunya 

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2019 

Diputats, diputades... Senyores, senyors; síndic; senyor Bondia, president de 

l’Institut de Drets Humans de Catalunya, benvinguts al Parlament de Catalunya, una 

institució que té vocació històrica de defensa dels drets, òbviament. I no només de 

defensa dels drets a casa nostra, amb relació als nostres conciutadans, aquells a qui 

intentem representar, sinó també vocació des d’un punt de vista internacional, de 

ser una casa en la qual es debaten, i no només es debaten, sinó que es fan, 

posicionaments a favor de la defensa dels drets humans allà on siguin vulnerats. 

I és des d’aquesta lògica històrica, des d’aquesta tradició i des d’aquesta vocació 

perenne que em plau avui ser aquí amb vostès i presentar el Pla de drets humans de 

Catalunya, i fer-ho conjuntament amb el síndic de greuges i els membres de 

l’estructura dels drets humans a Catalunya, que són els qui han treballat més 

intensament aquest document que avui presentem, que és una molt bona notícia, no 

només des del punt de vista del que posa sobre la taula, dels debats que genera, 

sinó especialment, si m’ho permeten, des del punt de vista metodològic, perquè ens 

permet, als representants de la sobirania popular d’aquest país, tenir un instrument 

per avaluar com encaminem i treballem la defensa d’aquests drets al nostre entorn, 

i per tant per al conjunt de la nostra ciutadania.  

Passo ara la paraula en primer lloc al senyor Jaume Saura Estapà, adjunt al síndic. 

................... 

Moltes gràcies, síndic, i moltes gràcies per totes les aportacions que hem tingut avui 

i que plasmen no només l’esperit, sinó especialment el contingut, d’aquest pla, que, 

hi insisteixo, és un honor poder presentar al Parlament de Catalunya. 

En el vídeo inicial –no recordo exactament qui, m’hauran de disculpar– algú es 

preguntava si és prou justa, la nostra societat. Aquesta és una pregunta que no 

només és del tot pertinent amb relació a l’elaboració d’aquest pla, sinó imprescindible 

des d’un punt de vista democràtic. De fet, les democràcies es construeixen a partir 

de preguntes, d’autopreguntes, com aquesta.  
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I si avui ens fem aquesta pregunta, la resposta és altament preocupant. A casa nostra 

i al nostre entorn més immediat. Hi insistia ara fa un moment el mateix síndic, que 

ens explicava que la senyora Mijatovic, la comissària de Drets Humans del Consell 

d’Europa, adverteix d’una regressió en matèria de drets i llibertats fonamentals, que 

afecta especialment llibertats com la d’expressió o la de manifestació, i de la 

utilització excessiva, desproporcionada, de la força policial per reprimir-los, en 

aquesta escalada que ella també denuncia.  

Hem de reconèixer que estem en una onada no només europea, sinó mundial, de 

regressió de drets i llibertats fonamentals. Si agafem tot el catàleg de les llibertats i 

els drets individuals i col·lectius, veurem com sistemàticament en els darrers anys, i 

de manera extremadament preocupant també en democràcies que crèiem 

consolidades, s’han anat retallant. S’han anat posant límits a un exercici que, 

finalment, era fruit de conquestes socials que, evidentment, van més enllà del que 

és estrictament el procés d’elaboració legislativa, que també té a veure amb aquesta 

lluita social constant per anar avançant en l’exercici d’aquests drets que ara ens 

limiten com a ciutadans i com a col·lectiu. 

I aquesta regressió no només afecta l’exercici en present d’aquests drets, sinó que 

prefigura una democràcia probablement més pobra que no la que hem heretat. I és 

des d’aquesta perspectiva que són importants treballs com el que avui presentem, 

no només des de la vessant de posar sobre la taula algunes d’aquestes preguntes 

pertinents i necessàries des d’un punt de vista democràtic, sinó sobretot perquè ens 

permeten visualitzar indicadors, com també es comentava, que finalment ens han 

d’ajudar a respondre aquesta pregunta inicial de si és prou justa, la nostra societat. 

Fem aquesta presentació no només en el marc de la commemoració de la Declaració 

dels drets humans, sinó, com dèiem, en un context extremadament complicat; un 

context, a casa nostra, en què no solament s’han vulnerat drets i llibertats 

fonamentals, sinó que és un context de repressió, una repressió política dels nostres 

drets i les nostres llibertats que no només afecta els líders socials i polítics, que, com 

bé deia el síndic, és vergonyós que siguin a la presó, amb una condemna de cent 

anys, sinó que afecta representants socials, artistes, gent de tot tipus, simplement 

per haver expressat idees polítiques, per haver exercit el seu dret de protesta pacífica 

i la seva llibertat d’expressió. 

I això, hi insisteixo, no solament ho diem aquí, al Parlament de Catalunya, perquè 

ens afecta directament. Ho diu també la senyora Mijatovic, la comissària de Drets 
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Humans, i també  altres veus tan acreditades com les del Grup de Treball de 

Detencions Arbitràries de les Nacions Unides, Human Rights Watch o Amnistia 

Internacional. Per tant, hi ha una vigilància també des d’un punt de vista 

internacional, per sort, d’aquesta vulneració, una vulneració que no s’atura, que va 

a més. Aquests últims dies hem vist com s’aprofita l’excusa del conflicte polític que 

viu Catalunya amb l’Estat per, justament, implementar noves mesures de restricció 

de drets, en aquest cas a les xarxes de comunicació, a l’internet, amb una mesura 

que és pròpia d’estats no democràtics i que fa uns dies s’acaba d’aprovar en un 

consell de ministres a Madrid. 

Per tant, és imprescindible no només que denunciem aquesta situació, és 

imprescindible no només que ens fem totes les preguntes necessàries, sinó que és 

molt necessari tenir un instrument, com dèiem, com el que avui presentem. Perquè 

no solament hem de ser capaços de rebel·lar-nos davant d’aquesta situació, sinó que 

hem de generar –i des d’aquest punt de vista, òbviament, represento la institució 

més interpel·lada en aquest sentit– les eines que ens permetin garantir aquests 

drets; drets polítics, evidentment; drets i llibertats socials, és clar que sí, però també 

drets materials, els drets imprescindibles perquè els nostres conciutadans puguin 

viure en condicions dignes.  

Aquest és un element d’aquest pla que jo també vull posar en valor, avui. És un pla  

que no només parla dels drets fonamentals que defineix la declaració, sinó que té 

una visó més holística, una visió més integral, del que ha de ser una democràcia 

plena, i per tant també incorpora com a imprescindibles una altra sèrie de drets 

perquè, malgrat que no es defineixen com a tals a la declaració, malgrat que no 

formen part a priori del catàleg, aspirem a aquesta democràcia plena. La cultura, la 

llengua, la salut o l’equitat en l’accés als serveis públics són espais en què la nostra 

societat, òbviament, encara no ha fet tot el recorregut que ha de fer.  

I és des d’aquest punt de vista, des del punt de vista d’aquesta voluntat de treballar 

pel garantiment d’aquests drets, que avui recollim aquest pla. I el recollim amb 

aquesta perspectiva que també ara deia el síndic: no només des de la perspectiva, 

que ens correspon a nosaltres, de legislar, sinó també des de la funció de control i 

impuls de l’acció governamental i, sobretot, des de la funció de representació, i per 

tant des de la perspectiva d’afrontar críticament el que ens demana el conjunt de la 

ciutadania d’aquest país. 
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Per tant, és una gran notícia tenir aquest instrument, que, a més a més, ha estat fet 

amb participació. És essencial que, des d’un punt de vista social, sigui un pla elaborat 

amb la participació de diversos agents i que permeti també generar una cultura en 

aquest sentit.  

I és imprescindible que aquest exercici que hem fet amb l’horitzó del 2023 no acabi 

aquí. Abans es comentava que s’han de treballar els indicadors, ja es comença a 

plantejar, perquè tinguem els elements concrets que ens permetin visualitzar si anem 

avançant o no en l’aplicació d’aquest pla, que estic convençut que tindrà continuïtat 

més enllà del 2023. Perquè, efectivament, aspirem que sigui un element essencial 

no només per a la tasca parlamentària, sinó especialment per al marc mental, per a 

la imatge col·lectiva, per a la cultura democràtica d’aquest país.  

Per tant, moltíssimes gràcies. Gràcies, síndic; gràcies, senyor director de l’Institut de 

Drets Humans de Catalunya; gràcies per totes les aportacions que avui hem pogut 

escoltar i que, efectivament, ens obren molts debats que haurem de tenir aquí al 

Parlament, i gràcies a tots vostès per la seva assistència. 

 


