
LA VULNERACIÓN 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN 
ESPAÑA

La Fundació Catalunya Fons i la Fundació Congrés de Cultura Catalana 
denuncien a l?ONU que l'Estat espanyol infringeix drets fonamentals bàsics per 
impedir als catalans exercir el dret a l'autodeterminació

La Fundació Catalunya Fons per a la Defensa dels drets dels catalans i la 
Fundació Congrés de Cultura Catalana presenten a l'ONU un informe sobre la 
vulneració dels drets humans a Catalunya com a conseqüència de la repressió 
de la voluntat política majoritària del poble català.

Sota el títol 'La vulneració dels drets humans a Espanya', l'informe exposa a les
Nacions Unides que l'Estat Espanyol infringeix drets fonamentals bàsics, com 
les llibertats d'expressió, de manifestació, dret a la presumpció d'innocència, 
dreta un judici just i el dret de representació política, entre d?altres, en la seva 
croada per impedir als catalans exercir el dret a l'autodeterminació conforme a 
l'article 1.2 de la Carta de les Nacions Unides i els Pactes Internacionals de 
Drets Civils, Polítics i Socials de 1966, tots ells tractats internacionals ratificats 
pel Regne d'Espanya.

L'informe sol·licita la intervenció immediata de les instàncies internacionals en 
matèria de drets humans per tal que exigeixin a l'Estat espanyol el compliment
de les recomanacions que li han fet aquests organismes, en matèria de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, corrupció i independència judicial, llibertat 
d'expressió, llibertat de reunió i abús de mesures cautelars com la presó 
preventiva. (veure detall a l'informe)

El document explicita també que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha 
condemnat l'Estat espanyol en vuit ocasions al llarg de 2018 per vulneracions 
de drets contemplats en el Conveni Europeu de Drets Humans com són la 
llibertat d'expressió, la prohibició de la tortura, el dret a un judici just i a un 
tribunal independent i imparcial, la presó preventiva i el respecte de la vida 
familiar i privada.



L'informe ha estat registrat per a l'Examen Periòdic Universal (EPU) al Consell 
de Drets Humans de les Nacions Unides, l'òrgan que regularment avalua els 
respecte dels Estat Membres als drets humans i les llibertats fonamentals.

Informe presentat per La Fundació Catalunya Fons per a la Defensa dels drets 
dels catalans i la Fundació Congrés de Cultura Catalana
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