
 

 
Es crea una coalició estatal per la 
defensa dels drets polítics i civils 

 
Organitzacions, universitats i moviments socials de Madrid, Catalunya, País Basc i Andalusia 

s’uneixen en la Coalició Defensar a qui Defensa per establir un sistema d’alerta i resposta davant 
les violacions de drets humans en contextos de protesta social i incidir políticament en el projecte 

de llei de seguretat ciutadana i en les reformes del codi penal. 
 
El proper divendres 24 d’octubre a les 13h es presenta a la Sala Aula Capella de la 
Universitat de Barcelona (Gran Via Corts Catalanes, 585. Barcelona) la Coalició 
estatal Defensar a qui Defensa. La presentació comptarà amb la participació de la 
Vicerectora d’Administració i Organització de la Universitat de Barcelona (UB), Carmen 
Panchón; el director de la Fundació Solidaritat UB, Xavier López; l’advocada penalista i 
membre de l’Observatori del sistema Penal i Drets Humans, Anaïs Franquesa; el 
Director de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia; i el coordinador de 
la Coalició i co-director de NOVACT - Institut Internacional per l’Acció Noviolenta, Felipe 
Daza.  
 
La Coalició sorgeix com una necessitat d’acció i resposta d’organitzacions del tercer 
sector, instituts interuniversitaris i moviments socials en l'actual context de 
criminalització dels moviments i de repressió de la protesta. Així, el treball conjunt 
s’està centrant ara en la creació d’un sistema d'alerta i resposta primerenca per 
recollir i sistematitzar violacions de drets humans en contextos de manifestacions, 
situacions de custòdia policial i detencions arbitràries, per tal d’investigar i denunciar 
social, política i jurídicament.  
 
Formació conjunta 
El proper 24 i 25 d’octubre es celebrarà una jornada de formació i coordinació a 
Barcelona per a les persones que volen participar de la coalició i convertir-se en 
defensores i observadores en diferents grups: periodistes, juristes i activistes. A la 
formació hi participen com a persones formadores, David Bondia, professor titular de 
dret internacional públic de la Universitat de Barcelona i Director de l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya, Andrés García, advocat penalista d’Arrels i membre de la 
Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura, Jaume Asens, advocat 
penalista i vocal de la comissió de defensa dels drets de les persones del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona i Montse Santolino, responsable de comunicació de 
Lafede.cat i especialista en comunicació pel canvi social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE PREMSA 
Què? Presentació de la Coalició  
Defensar a qui defensa 
On? Sala Aula Capella de la 
Universitat de Barcelona  
(Gran Via Corts Catalanes, 585) 
Quan? Divendres 24/10 a les 13h 
	  

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ Thais Bonilla Mail: communication@novact.org  Telèfon: 93 551 47 14 /652 20 75 22   
 
	  
	  



 
 
 
 
 


