OFICINA PER LA NO DISCRIMINACIÓ – AJUNTAMENT DE BARCELONA
TAULA D’ENTITATS

Entitat

Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans

Qui som
Irídia és una associació que treballa a Catalunya per la defensa dels drets humans, en
particular, pels drets civils i polítics. Combina la intervenció directa davant de situacions
de vulneració de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i
social que tenen com a objectiu promoure canvis en les polítiques públiques.

Àmbit
Violència institucional en el marc del sistema penal català.

Qui som
•

Contribuir a la protecció dels drets humans a Catalunya promovent els canvis
necessaris en la legislació, les polítiques públiques i l'àmbit judicial, per tal
d'eradicar la tortura, els tractes inhumans, cruels, degradants i discriminatoris així
com qualsevol vulneració dels drets civils, socials i polítics de les persones per part
de les autoritats.

•

Promoure la protecció i defensa dels drets humans incidint particularment en les
violacions de drets pròpies de la violència institucional, des d'una perspectiva
interdisciplinària, que inclou la perspectiva de drets, la perspectiva de gènere i
feminista, la perspectiva psicosocial i integradora, que posen en el centre la dignitat
de les persones afectades i el seu apoderament com a persones titulars de drets.

•

Garantir la protecció dels drets humans acompanyant i promovent la protecció
emocional i psicosocial de les organitzacions defensores dels drets humans, les
persones afectades per la vulneració dels seus drets humans, civils i polítics i les
seves famílies i entorn.
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•

Representar i acompanyar les persones afectades per vulneracions dels seus drets
humans davant dels Tribunals així com qualsevol altra instància local, autonòmica,
estatal o internacional per tal de garantir-los l'accés a la justícia, vies adequades de
reparació, així com garanties de no repetició, podent així, exercir l’acusació popular
en aquells casos en els que s’hagin vist afectats els drets humans de persones
afectades.

Serveis
Servei d’Atenció i Denúncia davant de situacions de Violència Institucional (SAIDAVI)
A través del Saidavi s’ofereix assistència jurídica i psicosocial gratuïta a les persones
que hagin patit una situació de violència institucional en el marc del sistema penal català
a la ciutat de Barcelona.
El servei està dirigit a les persones víctimes de maltractaments i altres situacions d'abús
per part dels cossos i forces de seguretat de l'estat, ja sigui a l'espai públic com espai
de convivència i supervivència, com en l'exercici del dret de reunió i manifestació; o en
context de privació de llibertat com en el Centre d’Internament d’Estrangers de
Barcelona o les presons de l’àrea metropolitana de Barcelona. Així mateix, el servei
dóna resposta a les situacions de violència institucional per part d’agents de seguretat
privada que es troben exercint funcions de seguretat en espais públics en què s’ha dut a
terme una delegació de les funcions de seguretat que són competència de
l’administració pública.
El Saidavi està format per dues àrees que treballen conjuntament i en coordinació per
tal de garantir una atenció a totes les persones que es dirigeixen al servei i han patit
una situació de violència institucional.
Àrea d’assessorament i seguiment:
• Atenció psicosocial
• Assessorament jurídic:
• Orientació i acompanyament en la preparació i presentació de denuncies;
• Realització d’accions dirigides a assegurar la prova;
• Seguiment, assessorament i orientació al llarg del procediment.
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Àrea de litigi estratègic:
• Representació lletrada
• Acompanyament psicosocial
• Desenvolupament d’accions comunicatives i d’incidència política

Coordinacions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinadora de litigi de l’entitat
Coordinadora estratègica de l’entitat
Coordinadora tècnica de l’entitat
Coordinadora de l’àrea psicosocial de l’entitat
Coordinadora de l’àrea de litigi estratègic del SAIDAVI
Coordinadora de l’àrea d’assessorament i seguiment del SAIDAVI
Coordinadora de l’àrea de reunió i manifestació
Coordinadora de l’àrea de migracions
Coordinadora de l’àrea de gènere
Coordinadora de l’àrea de presons
Coordinadora de l’àrea d’espai públic
Coordinadora de l’àrea de memòria històrica

Contacte
Horari: De dilluns a divendres, de 10h a 20h
Telèfon: 693 287 323
Correu electrònic: saidavi@iridia.cat
Web: http://iridia.cat/saidavi/
Lloc: C/ Casp, 43, 08010 Barcelona

Lloc accessible
Sí

