
 
 

Moviments socials, ONG i universitats s’uneixen en 
defensa dels drets civils i polítics 

  
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. 
  
“Aquest projecte no és només il·lusionant, sinó que desgraciadament també és molt 
necessari. Vivim un moment en que estan en perill drets i democràcia”, ha afirmat 
Anaïs Franquesa, advocada penalista especialitzada en drets humans, a la presentació de 
la coalició estatal Defensar a qui Defensa. 
  
La presentació pública s’ha celebrat a les 13h a l’Aula Capella l’Edifici Històric de la 
Universitat de Barcelona. “La Universitat baixa, amb aquesta coalició, de la torre de 
marfil en la que treballa habitualment per apropar-se al dia a dia dels moviments 
socials”, ha assenyalat David Bondia, professor titular de Dret Internacional Públic de la 
Universitat de Barcelona i coordinador de l’àrea de formació i investigació de 
l’iniciativa. Bondia ha apuntat la necessitat “d’estar preparades” i ha destacat com la 
coalició servirà per a fer un anàlisi present, però també per a futures derives repressives, 
“perquè el que estem vivint ara no torni a passar”. 
  
La coalició és de caire estatal i compta, per primer cop, amb la participació conjunta de 
moviments socials, col·lectius de juristes, organitzacions del tercer sector i instituts 
universitaris de Madrid, Catalunya, País Basc i Andalusia, units per la necessitat d’acció 
i resposta nque le conviene destacar, miencomo ejemplo a como el Estado trabaja e 
ilumina aquellos derechos que le conviene destacar, miend’avant l’actual context de 
criminalització i repressió de la mobilització ciutadana. APDHA, NOVACT, Icaria 
Editorial, Ecologistas en Acción, Legal Sol i Periódico Diagonal, entre d’altres, estan 
implicades per l’objectiu comú de donar suport a les reivindicacions socials i construir, 
des de la base, una política pública que garanteixi la seguretat i la protecció efectiva 
dels drets humans. 
  
“Volem descriminalitzar l’acció social i crear un espai on les persones que defensen els 
drets humans es sentin segures, perquè la repressió no s’està fent només als drets, sinó 
també a aquelles persones que treballen per defensar-los: periodistes, juristes i 
activistes”, ha assenyalat durant la seva intervenció Felip Daza, Coordinador de la 
coalició Defensar a qui Defensa i co-director de NOVACT-Institut Internacional per 
l’Acció Noviolenta.  Seguint aquesta lògica, la primera acció de la coalició és una 
formació, que ha començat aquest divendres 24 d’octubre, per a comunicadores, juristes 
i activistes. Les participants formaran part de la coalició com a defensores i seran punt 
important, ja que ajudaran en la creació del futur observatori estatal sobre vulneració de 
drets humans.     
  
 
 



Com funciona el Sistema d’Alerta i Resposta 
Aquesta sistema es basa en dos pilars: per una banda, una coalició de 240 defensors/es 
(periodistes, juristes, activistes) preparats per detectar i documentar abusos comesos per 
cossos policials, agents de seguretat privada o la pròpia Administració a través de 
sancions administratives; per una altra banda, un observatori col·laboratiu estatal que 
sistematitza les denúncies. 
 
A partir d’aquesta categorització, les expertes legals identifiquen quins casos són 
susceptibles de ser difosos com “alertes comunicatives” per a la mobilització social, 
quins són susceptibles de ser desenvolupats com litigis estratègies per incidir legalment 
i quins casos ens serviran per identificar tendències en control i repressió social. 
Finalment es podrà realitzar un informe estatal fent aquesta radiografia i, sobretot, 
proposant un nou marc regulatori i concepte de seguretat ciutadana des de la perspectiva 
dels drets humans. 
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