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Definim Barcelona com una ciutat de drets.

Aquesta és la imatge que volem projectar, tant

entre la ciutadania com respecte altres ciutats i

institucions, la d’una ciutat que es reconeix per

la seva defensa dels drets fonamentals per a

tothom, perquè els drets humans són també

l’exercici quotidià de la responsabilitat ciutada-

na, i el desenvolupament de formes de relació

que creen un marc de vida adient en una ciutat

globalitzada.

Les polítiques de pau i drets humans reafirmen

els governs locals com a agents democratitza-

dors. La ciutat ha estat i és sovint l’instrument

de l’alliberament, una veritable màquina de

reducció de la pobresa, l’espai on s’han creat i

han pres cos els drets de la persona.

Estem construïm un model de ciutat on els

drets humans donen qualitat al servei públic i

afavoreixen la cohesió social. La protecció dels

drets fonamentals ha de ser entesa en la seva

globalitat. Perquè aquesta protecció és una

inversió clau de cara al desenvolupament de

totes les societats. Invertir en drets humans és

invertir en ciutat.

Els valors d’igualtat i solidaritat, de justícia, de

democràcia en la proximitat, de participació, de

transparència i bon govern inspiren l’aplicació

dels drets humans en l’àmbit ciutadà, i fan que,

arreu, les ciutats puguin unir-se en la defensa

d’una mateixa concepció de la dignitat humana.

Els drets humans i la pau són un eix constitutiu

de la municipalitat i és la nostra pretensió fer-los

avançar cap a un espai cada cop més central en

l’agenda municipal i en la vida de la ciutat.

“Definir, impulsar i gestionar les polítiques públiques de l’Ajuntament

de Barcelona en matèria de promoció, defensa i garantia dels drets

de ciutadania, des de les competències pròpies del govern local

i en coordinació amb les diverses àrees, instituts i empreses municipals

per tal que la ciutadania conegui els seus drets i la seves responsabilitats

i els pugui exercir amb llibertat i eficàcia”

El Programa d’Acció Municipal de l’Ajuntament de Barcelona pel 2008-2011 defineix així quina és la

missió de la Regidoria de Drets Civils:

És a dir, l’Ajuntament de Barcelona expressa el seu compromís amb els drets humans, i la seva volun-

tat d’executar polítiques equilibrades, coherents i consistents en aquest àmbit.



Aprofundir en la promoció, defensa i garantia dels drets de ciutadania i les lliber-

tats públiques, incorporant en tots els àmbits d'actuació municipal la perspecti-

va dels drets humans perquè volem humanitzar l’espai urbà, donant-li forma mit-

jançant la protecció i promoció dels drets humans.

Ampliar l’exercici real i efectiu de tots els drets de ciutadania per a totes les per-

sones i col·lectius que viuen a Barcelona, perquè en un món globalitzat, la ciutat

és més pròxima a les ciutadanes i els ciutadans i això li dóna alhora capacitat per

fer visible les situacions de vulnerabilitat dels drets i legitimitat, davant de la ciu-

tadania, per actuar en conseqüència

Potenciar la incorporació dels valors dels drets humans i cultura de la pau en les

polítiques públiques de les diverses àrees, instituts i empreses municipals, per-

què la democràcia de proximitat ha de permetre que tots els ciutadans i ciuta-

danes s’hi reconeguin en l’Administració local.

Fomentar una cultura cívica col·lectiva basada en els drets humans i la pau que

serveixi d’element de cohesió ciutadana i fet diferencial de Barcelona. La cultu-

ra dels drets humans a la ciutat es desenvoluparà veritablement a partir de la

participació més àmplia de tota la ciutadania.

Apostar per la capacitat de diplomàcia de les ciutats liderant a nivell internacio-

nal un moviment de ciutats compromeses en la salvaguarda dels drets humans

i en la resolució pacífica de conflictes, mantenint una relació permanent entre

les nostres ciutats per tal de compartir accions, pràctiques i polítiques que facin

avançar els drets humans a la ciutat en els seus múltiples àmbits.
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// Una estrategia de drets humans
a la ciutat de Barcelona

Volem reafirmar el dret a la ciutat, el dret de tota persona que visqui a Barcelona a ser protagonista

de la seva ciutadania, i per això ens hem marcat els següents objectius estratègics:

Barcelona + Drets
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El present document és una presentació sintètica del Pla de Treball de la Direcció de Drets Civils de

l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona, per a l’any 2009.

Durant 2008 vam definir i orientar els programes i actuacions prioritaris del present mandat, 2009 ser-

virà per avançar en la seva implementació amb un Pla de Treball de continuïtat.

El pressupost de Drets Civils per a 2009 és de 1.104.478,00 euros que corresponen al Capítol II i

693.458,00 a Capítol IV. 

Per l’any 2009 ens proposem que el treball de la Direcció de Drets Civils desenvolupi

els següents objectius estratègics:

• Aprofundir i millorar el treball coordinat i complementari amb les entitats i institucions

de la ciutat i amb les diverses àrees, instituts i empreses municipals.

• Visualitzar en positiu el discurs del compromís municipal amb els drets humans, les

llibertats públiques i la pau i la seva utilitat per a la construcció de la ciutat.

• Millorar la comunicació de les actuacions de la Regidoria de Drets Civils.

• Incorporar els serveis responsabilitat de la Direcció a les dinàmiques del Programa

Barcelona 2.0 per tal de millorar la seva eficàcia i eficiència.  

Com a objectius transversals continuarem avançant en els definits pel 2008:

• Promoure l’accessibilitat als drets fonamentals als col·lectius més vulnerables.

• Ampliar la igualtat de drets i responsabilitats entre tots els ciutadans i ciutadanes.

• Reforçar el moviment associatiu de drets humans i pau existent a la ciutat i dotar-nos

de mecanismes de participació.

Vers una ciutat de drets: Objectius’09
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Per a desenvolupar els objectius de mandat recollits al PAM 2008-2011 i els prioritzats pel 2009

ens servirem de diferents procediments d’actuació que són:

• Mecanismes de coordinació entre els diferents espais que conformen

la Direcció de Drets Civils (coordinació, OND, OAR).

• Mecanismes de coordinació amb els diferents departaments de l’Àrea

d’Acció Social i Ciutadania.

• Convenis amb entitats privades de la ciutat (FCONGDDHH, FCONGP, etc.)

• Convenis amb d’altres administracions públiques. 

• Contractes per execució de projectes i activitats.

• Convocatòria de subvencions.

• Indicadors pel seguiment del grau d’acompliment dels objectius.

• Definició del Catàleg de Serveis de Drets Civils.

• Implementació del Pla de Comunicació.
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// Programa 1.- “Barcelona, Ciutat de Drets”:
ciutat de convivència

Aquest programa agrupa els projectes de promoció dels drets humans d’àmbit ciutat, projectes

globals adreçats a tota la ciutadania.

Carta de Ciutadania

Aquest projecte s’ha definit com un dels projectes estratègics del mandat.

Durant 2008 s’ha constituït i iniciat la feina de les dos Comissions encarregades de la redacció

de la “Carta de Ciutadania”: la Comissió Política, formada per un representant de cada un dels

grups municipals, i la Comissió d’Experts, formada per juristes i especialistes en d’altres disci-

plines.

Aquestes Comissions treballaran de manera coordinada durant el primer semestre de l’any per

tal de tenir una proposta de text al voltant de l’estiu, que pugui ser publicitat i consensuat de

forma participativa per a la seva aprovació definitiva a finals de 2009.

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

El 08 i 09 de desembre de 2008 es celebrà a Ginebra la VI Conferència Ciutats pels Drets

Humans, coincidint amb la commemoració del 60 Aniversari de la Declaració Universal de Drets

Humans, amb un gran èxit de participació de representants municipals, experts i activistes.

2009 servirà per decidir i definir el lloc i continguts de la que serà VII Conferència d’aquest

moviment de ciutats. Com des de l’inici d’aquest projecte, Barcelona participarà, a través de la

Direcció de Drets Civils, en el Comitè d’Organització de la Conferència.

Drets Emergents

Dret a la Memòria Democràtica

Amb la intenció de anar definint un Programa Municipal de Recuperació de la Memòria

Democràtica, més enllà dels projectes als que donem suport a través de la convocatòria de

subvencions, l’any 2009 desenvoluparem la elaboració d’un mapa d’entitats, recursos i itinera-

ris de la ciutat de Barcelona al voltant de la recuperació de la Memòria, així com específicament

una sèrie d’activitats al voltant de la repressió contra el col·lectiu LGBT per part de la dictadu-

ra franquista.

Programes Marc
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Dret a la Mort Digna

Coincidint amb els 25 anys de la creació de l’Associació Dret a Morir Dignament, i mitjançant

un conveni, desenvoluparem una campanya ciutadana per a donar a conèixer i obrir el debat

sobre aquest dret, que acabarà amb unes jornades al mes de novembre on debatre la legisla-

ció i experiències diverses al voltant d’aquest dret. 

Responsabilitat Social del Territori 

En conveni amb l’Associació per a les Nacions Unides (ANUE) desenvolupem el projecte “Barri

socialment responsable” amb l’objectiu d’expressar en positiu el compromís del territori amb

el seu desenvolupament integral.

Per a la ciutat de Barcelona, aquesta línia d’acció pot suposar un reforçament del treball de

barris des d’una perspectiva innovadora i puntera, explicitant i alineant estratègies múltiples en

el territori i fent-les sostenibles. 

Durant 2008 hem definit els continguts i metodologia del projecte, fet una anàlisi d’experièn-

cies similars i una petita prova pilot al Districte de Gràcia. 2009 implementarem el projecte a

través d’un parell de plataformes de desenvolupament comunitari. 

Barcelona, ciutat refugi 

Iniciarem els acords i tràmits necessaris per a poder fer efectiva la implementació d’aquest pro-

jecte, dissenyat amb el CEAR i desenvolupat conjuntament amb l’Oficina per la Pau i els Drets

Humans de la Generalitat de Catalunya, per donar acollida temporal a defensors/es dels drets

humans perseguits per la seva militància.

Programes Marc
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// Programa 2.- “Tots els drets per a tothom”

Aquest programa, plenament vinculat a les polítiques de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, agrupa els

projectes destinats a la promoció i consolidació dels drets socials, així com els adreçats a fomentar

l’accessibilitat als drets dels col·lectius més vulnerables.

/Els drets són inclusius: Atenció a Col·lectius vulnerables. 

L’objectiu d’aquest projecte és recolzar i fomentar “serveis en drets humans” per a aquells col·lectius

que per la seva situació de vulnerabilitat tenen un accés limitat al seu exercici real.

Aquest Programa es fa més necessari, si pot ser, en el marc de la situació de crisi global que afecta

més intensament als més febles, i més enllà dels projectes en aquesta línia que reben suport des de

la convocatòria de subvencions, 2009 continuem apostant per:

• Formació en Orientadors en Drets Humans, a través de l’associació Àmbit Prevenció, per

a formar en drets fonamentals a persones usuàries de substàncies adictives i treballadors-

es del sexe. 

• Desenvolupament de la “Carta de drets dels Nens Hospitalitzats”, que estructura el

“Programa Hospital Amic” de l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu. Desenvolupem aquest

projecte a través d’un conveni amb la Fundació Sant Joan de Déu.

/Drets lingüístics, eina d’igualtat d’oportunitats

L’any 2008, en el marc del conveni amb l’Associació de Lectura Fàcil, hem publicat en aquest sistema

els materials bàsics de la Direcció de Drets Civils: els tríptics de l’Oficina d’Afers Religiosos, de

l’Oficina per la No-Discriminació, el Programa d’Actuació Municipal, així com la Declaració Universal

de Drets Humans, en el marc de les actuacions de commemoració del 60è aniversari de la Declaració.

Per a avançar en l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat als drets, renovarem el conveni amb aquesta enti-

tat i publicarem, entre d’altres, la Llei de Promoció de l’Autonomia personal i Atenció a les persones

en situació de dependència, la Convenció dels Drets de les Dones aprovada fa trenta anys i la

Convenció dels Drets dels Infants que el 2009 farà vint anys de la seva aprovació.  

Durant el primer semestre de 2009 presentarem l’exposició sobre el català com a llengua de cohe-

sió creada per la Plataforma per la Llengua amb suport de la Generalitat de Catalunya.

Programes Marc
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// Programa 3.- Sensibilització i educació en Drets Humans
i Cultura de la Pau

Aquest Programa agrupa una sèrie de projectes cabdals pel sentit d’inversió de futur en la construc-

ció de ciutadania centrats bàsicament en la promoció i suport a les activitats i actuacions liderades

per la societat civil organitzada.

/Convocatòria pública de subvencions

La convocatòria pública de subvencions de 2009 (400.000’00 €), donarà suport a projectes de la

societat civil que impulsin la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la cultura de la pau. 

Hem fet un important esforç per a millorar els criteris i requisits de la convocatòria per tal de facilitar

l’adequació dels projectes que es presentin als objectius que recull el PAM 2008-2011 i que ens per-

meti continuar donant suport a projectes rigorosos que tinguin el màxim impacte possible. 

/ Foment dels Drets Humans

L’any 2008 el 60è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans va ser un eix de treball molt

positiu que va permetre una visualització important de la Regidoria de Drets Civils.

Enguany, el 20è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants és una oportunitat per a aprofun-

dir en aquest instrument internacional de garantia de drets i per a refermar el nostre compromís amb

els drets fonamentals de la infància.

Proposem fer un seguit d’activitats, en coordinació amb el programa d’Infància i famílies de l’Àrea

d’Acció Social i Ciutadania i entitats de protecció dels drets dels infants de la ciutat. A més de la pro-

gramació d’activitats de continuació del 2008, com és el Cicle de Cinema Infantil i Drets Humans,

l’Audiència Pública Infantil “La Veu dels infants de Barcelona”, i el suport al projecte Hospital Amic,

entre d’altres, dedicarem esforços a la promoció de la Convenció amb publicacions, jornades adreça-

des a públic expert en infància i una campanya ciutadana específica amb un esdeveniment de ciutat

pendent de concreció al voltant del 20 de novembre, dia Internacional dels drets dels Infants.

A més a més, aprofitarem l’oportunitat que dona La Ciutat de les Persones a les Festes de la Mercè

i el Saló de l’Infància per promoure el coneixement dels drets humans i de les polítiques de

l’Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit.

També 2009, amb la commemoració del 30è aniversari de la Convenció dels Drets de les Dones, i

conjuntament amb la Regidoria de Dona, estem plantejant una campanya ciutadana sobre aquests

drets vinculada al Congrés de les Dones que es celebrarà el mes d’octubre.

Programes Marc
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/ Dret a la Pau, no-violència i desarmament.

En aquest projecte treballem en col·laboració via conveni, signat al 2008 i renovat 2009, amb la

Federació Catalana d’ONGs per la Pau.

Centrarem els esforços en la creació i manteniment d’un portal web en temes de Pau, en el suport

per a aconseguir una major projecció de les activitats de les entitats del sector, en treballar per la

incorporació de les temàtiques de pau, no-violència i desarmament en l’agenda política i social.

Amb motiu del dia 30 de gener, dia que va morir el líder pacifista Mahatma Gandhi declarat com a dia

Internacional Escolar per la  Pau i la No-Violència, farem l’enviament a totes les escoles municipals

d’Educació Primària del llibre “De gran vull ser Premi Nobel de la Pau”, de l’Editorial Proteus i un acte

institucional conjunt amb la Federació Catalana d’ONG per la Pau que consistirà en la conferència de

la Sra. Maria Ezbakite, directora de l’Institut Caucasià per la Pau, la Democràcia i el Desenvolupament.

Un any més col·laborarem en la commemoració del Dia Internacional en Record a les Víctimes del

Holocaust, 24 de gener, que organitza la Direcció de Relacions Institucionals i Ciutadanes.

El mes de maig organitzarem un acte amb la Regidoria de Dona i l’Associació d’ex-pressoneres de

Ravensbrück per a commemorar l’alliberament d’aquest camp d’extermini.

/ Pla Local de Sensibilització i Educació en Drets de Ciutadania

Al llarg del 2008, i en col·laboració amb el Moviment Laic i Progressista, hem desenvolupat la prime-

ra fase del Pla Local de Sensibilització i Educació en Drets de Ciutadania que volem aprovar a finals

de 2010 i que ha consistit en una recopilació i diagnosi de les activitats que en aquesta línia es des-

envolupen des de diverses instàncies a la ciutat.

Durant 2009 avançarem en el disseny del Pla i estructurarem mecanismes de coordinació per a la

seva elaboració amb l’IMEB.

La col·laboració amb l’IMEB ja s’ha anat treballant al llarg de 2008 tant amb l’organització conjunta de

l’Audiència Pública Infantil “La Veu dels Infants”, projecte que acabarà amb la redacció i lectura del

Pregó de les festes de Santa Eulàlia per part dels nens i nenes participants el proper 08 de febrer,

com amb el Cicle de Cinema Infantil i Drets Humans. 

Dintre d’aquesta línia de treball, també estem redissenyant els continguts de la web dels drets dels

infants i migrant-la perquè sigui gestionada i formi part de la web d’Infància de l’Ajuntament de

Barcelona, en la línia d’avançar en la incorporació del discurs dels drets en tots els àmbits de l’admi-

nistració municipal.

Programes Marc
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//Programa 4.- Drets Humans: de la ciutat al món.

Aquest programa agrupa els projectes d’àmbit extern, és a dir, que van més enllà de l’espai de la ciu-

tat que ens permeten treballar en xarxa tant amb d’altres ciutats, altres administracions i  institucions

de drets humans.

/ Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans

Aquesta Xarxa està liderada per la Diputació de Barcelona i formem part de la Comissió de

Coordinació. Participem en les reunions, trobades i grups de treball organitzats per la Xarxa.

El pla de treball del 2009 contempla la reflexió i revisió de normativa municipal, i el treball amb els sín-

dics locals entre d’altres projectes i la primera trobada tindrà lloc el 22 de gener.

/ Coalició de Ciutats contra el Racisme i la Xenofòbia

Aquesta coalició de ciutats està auspiciada per la UNESCO i la ciutat de Nüremberg actua com

Secretaria de la Xarxa. 

2008 va servir per a regular administrativament la pertinència a aquesta Coalició, així com per a par-

ticipar de les diverses trobades de la mateixa i de l’Assemblea General. 2009 serà un any per a apro-

fundir en la tasca d’aquesta Coalició, consolidant la nostra participació en la mateixa.

Fruit d’un dels compromisos del Programa d’Acció de la Coalició, iniciarem durant 2009 el disseny

d’un Programa de lluita contra el Racisme i la Xenofòbia.

/ Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)

Durant 2009 la Regidoria de Drets Civils participarà en el CGLU via dos comissions: la Comissió de

Diplomàcia de les ciutats, que es centra en polítiques de drets humans, pau i reconstrucció des dels

governs locals i la Comissió d’Inclusió Social i Democràcia Participativa en la que ens plantegem un

treball coordinat amb la secretaria per avançar en la incorporació de les polítiques locals de drets

humans com a forma d’enfortir les socials.

/ Xarxa Internacional sobre religions i mediació en zones urbanes

Participarem en el programa de treball d’aquesta xarxa de la UNESCO que te com objectiu l’intercan-

vi d’experiències en la gestió de la diversitat religiosa.

Programes Marc
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/ Agència Europea de Drets Fonamentals

L’any 2008 vam iniciar la aproximació a aquesta institució europea a través de diverses trobades i par-

ticipació en activitats organitzades des de l’Agència. Per 2009 tenim la proposta d’incorporar-nos a la

seva xarxa de comunitats locals que te l’objectiu d’estructurar projectes que col·laborin a implemen-

tar les polítiques europees de drets fonamentals a nivell local. La primera reunió d’aquesta xarxa es

farà el 30 de gener.

/ Consell de Drets Humans de Nacions Unides

Mantenim l’encàrrec a l’Associació de Nacions Unides per establir un sistema d’informació regular

sobre les activitats i propostes d’aquest organisme amb l’objectiu de conèixer en profunditat el seu

funcionament i encaixar les agendes de treball. 

/ Palestina

En el marc del conveni amb l’IDHC, i en coordinació amb la Direcció de Cooperació Internacional i

Solidaritat, continuarem intentant, si la situació ho permet, obrir un petita línia de treball pel desenvo-

lupament d’una cultura de drets humans a través de la cooperació i l’assessorament amb el Centre

de Drets Humans de Gaza, dirigit pel Dr. Raji Sourani.

A més d’aquestes xarxes i espais externs a dalt referits, establirem relació amb l’Oficina de Drets

Humans del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, responsables de la implementació del Pla

Nacional de Drets Humans aprovat pel govern espanyol a finals de 2008.

Programes Marc
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// Programa 5.- Programa Municipal per a Col·lectiu LGBT

/ Pla Municipal per a Col·lectiu LGBT 

Aquest és un dels projectes estratègics del mandat. L’objectiu és definir i aprovar, a final de 2010, un

pla transversal d’àmbit municipal que integri i garanteixi la coordinació i coherència de les polítiques

adreçades al col·lectiu gai, lesbià i transsexual de la ciutat.

Durant 2008 hem desenvolupat una primera fase, anomenant un responsable del Pla i definint les

grans coordenades i criteris del mateix, partint de la feina desenvolupada pel Consell Municipal de

Gais, Lesbianes, Homes i Dones Transsexuals.

A més, hem assentat les bases de treball sobre el dret fonamental a l’orientació sexual reforçant el

moviment associatiu a través de convenis i projectes subvencionats, visualitzant i normalitzant la pre-

sència del col·lectiu LGBT en tots els àmbits de la vida de la ciutat (Eurogames, Gaylespol, etc) i llui-

tant contra els prejudicis i la discriminació.

Enguany elaborarem la diagnosi que ens permetrà definir el Pla investigant diversos eixos: les actua-

cions municipals que es duen a terme (o no) des dels diferents àmbits municipals, les opinions i pro-

postes del moviment LGBT, les de les persones LGBT no associades, les de la població no LGBT i les

que es duen a terme (o no) en d’altres ciutats europees.

Volem iniciar el 2009 amb la presentació institucional del Pla amb una Mesura de govern al plenari i

organitzar una Jornada de Treball de presentació de la diagnosi al voltant del 28 de Juny, dia de l’Orgull

LGBT (2009 serà el 40è aniversari de la revolta de Stonewall).

En relació al Pla Municipal pel Col·lectiu LGBT, però més enllà del propi Pla, volem destacar el suport

a activitats del moviment associatiu en motiu del Dia de l’Orgull LGBT, activitats reivindicatives i fes-

tives organitzades per la Comissió Unitària 28 de juny i d’altres iniciatives de les entitats cíviques de

la ciutat.

Durant 2009 continuarem també participant en el grup de treball de la Fiscalia General de Catalunya

contra les discriminacions i delictes homofòbics. 

Programes Marc
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Els cinc programes marc anteriorment descrits s’executen bàsicament des de la Coordinació de Drets

Civils. En aquest apartat del Pla de Treball especificarem els objectius pel 2009 dels serveis de la

Direcció de Drets Civils: l’Oficina per la No-discriminació (OND) i l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR)

// Oficina per la No-Discriminació

A través d’aquest servei s’implementa bàsicament el Programa 6: Barcelona, ciutat sense espai

per a les discriminacions.

L’OND és un servei municipal que ofereix informació, assessorament, mediació i atenció integral a les

persones i col·lectius en supòsit de vulneració de drets i per la igualtat.

Barcelona va ser líder en la lluita contra la discriminació a l’àmbit local amb la inauguració d’aquest

servei l’any 1998. El primer trimestre de 2009 presentarem la memòria d’aquests 10 anys de servei.

Amb la perspectiva de l’aprovació de la nova Llei contra la Discriminació, d’àmbit estatal, esperem

poder reforçar la tasca que s’ofereix a la ciutadania de Barcelona des d’aquest servei municipal. De

fet, l’OND forma part del grup de treball d’elaboració d’aquesta Llei coordinat des del Ministeri

d’Igualtat.

L’OND continuarà desenvolupant el seu servei bàsic d’atenció ciutadana en casos de discriminació,

amb l’objectiu de que els expedients per discriminació es resolguin en un període màxim de tres

mesos, i augmentant la seva dimensió com a espai de prevenció, mediació i resolució alternativa de

conflictes i d’acció comunitària.

L’OND compta amb un servei jurídic externalitzat a l’Associació Catalana de Defensa dels Drets

Humans que permet una molt bona especialització en l’assessorament jurídic dels diferents àmbits.

A més de l’atenció que es prestarà a les víctimes de discriminacions, destaquem alguns dels projec-

tes que durant 2008 es duran a terme des de l’OND:

/ Formació contra la Discriminació i per la igualtat de drets

Continuarem treballant en un Pla de formació per a treballadors/es de l’Ajuntament de Barcelona i

empreses públiques (TMB, etc) en matèria de drets humans, igualtat i lluita contra la discriminació,

conscients de que els treballadors/es públics són la cara de l’administració davant la ciutadania i que

fan una funció fonamental d’altaveu de les polítiques públiques.

Destaquem que l’OND continuarà desenvolupant una important línia de treball en forma de sessions

de formació sobre igualtat i no-discriminació (ESO, Batxillerat, professorat, postgraus universitaris...).

Entre les ja programades, destaquem la participació de l’OND en el Congrés Mundial sobre Salut

Mental que es celebrarà a Barcelona l’octubre de 2009.

Serveis en Drets Fonamentals
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Durant el primer trimestre de 2009 farem un reciclatge formatiu en drets humans als propis treballa-

dors de la Direcció de Drets Civils que impartirà l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

També plantegem un grup de treball/ formació sobre la implementació de les directives europees con-

tra la discriminació amb tècnics dels serveis jurídics municipals.

/ Observatori dels Drets Humans a la Ciutat

Una de les funcions de l’OND és la d’actuar com a indicador d’una part important de les vulneracions

de drets fonamentals que tenen lloc a la ciutat. 

Per tal de donar resposta a uns dels acords que es recullen en el PAM 2008-2011, i amb la voluntat

de conèixer amb rigor i profunditat la situació de la ciutat sota l’òptica de la protecció dels drets, hem

impulsat la creació de l’Observatori de Drets Humans a la ciutat, emmarcat en l’Observatori Social de

Barcelona de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania. 

Al llarg de 2008 hem fet un esforç metodològic per a definir el seu objecte, dimensions i continguts,

treballant amb el Grup d’Estudis Socials amb seu a Barcelona, que actuen com a Punt Focal Nacional

de l’Agència Europea de Drets Fonamentals i redacten l’informe anual de la situació dels drets fona-

mentals a l’Estat Espanyol per a aquesta institució.

Aquest Observatori te també la vocació de servir per a visualitzar la feina d’algunes de les entitats de

la ciutat que, a través dels seus serveis/ oficines de denúncia (SOS Racisme en matèria de racisme/

xenofòbia, Front d’Alliberament Gai en matèria d’Homofòbia, etc.) especialitzats – i en moltes oca-

sions sostinguts amb aportacions de la Regidoria de Drets Civils a través de la convocatòria de sub-

vencions- recullen també realitats de vulneració dels drets a la ciutat de Barcelona.

/ Xarxa d’Oficines per la No-Discriminació

Al llarg dels últims 10 anys, altres ajuntaments de Catalunya i de la resta de l’Estat han anat obrint ofi-

cines similars a l’OND, o basades en l’exemple de Barcelona (Badalona, Lleida, Terrassa...). Aquestes

oficines tenen una relació habitual no formalitzada. Ens proposem formalitzar un grup de treball en

forma de Xarxa Catalana d’Oficines per la No-Discriminació que permeti l’intercanvi d’experiències i

coneixements.

Serveis en Drets Fonamentals
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// Oficina d’Afers Religiosos

Aquest servei municipal és l’espai específic des del qual implementarem el Programa 7: Laïcitat i

drets i garanties per a la llibertat religiosa.

A principis d’any, amb l’objectiu d’explicar els canvis d’enfocament d’aquets servei que van efectuar

durant el darrer trimestre de 2008, farem una presentació mediàtica de l’OAR.

L’Oficina d’Afers Religiosos (OAR), és el servei municipal especialitzat en la relació amb les diverses

comunitats religioses de la ciutat de Barcelona i que gestiona, i ajuda a gestionar, la heterogeneïtat

religiosa i la seva relació amb l’àmbit públic.

Com a línies estratègiques continuarem treballant per a potenciar la seva dimensió de servei públic i

la seva utilitat pels propis serveis municipals, fomentar la incorporació de l’associacionisme religiós

als processos i serveis comunitaris del territori i promoure la igualtat en les relacions entre el govern

municipal laic i les diverses religions.

La funció bàsica de l’OAR és atendre demandes de les comunitats religioses i/o els serveis munici-

pals relacionades amb les activitats pròpies d’aquestes comunitats, com ara: obertura d’espais de

culte, adaptació a les normatives municipals d’aquests espais, mediació en conflictes entre comuni-

tats i veïns, etc. acompanyant els processos que s’en deriven.

L’OAR desenvolupa, i continuarà fent-lo durant 2009, activitats diverses de formació, com les adreça-

des al personal de Serveis Funeraris, o jornades de portes obertes de llocs de culte per als centres

d’Educació Secundària, per exemple.

També ens plantegem encarregar un estudi sobre les comunitats islàmiques a Barcelona que actua-

litzi el realitzat pel CIDOB fa ara deu anys, i un sobre les comunitats evangèliques.

Serveis en Drets Fonamentals
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/ Consell Municipal de gais, lesbianes i homes i dones transsexuals

El Consell Municipal de gais, lesbianes i homes i dones transsexuals, està elaborant el seu propi pla

de treball que esperem permeti recolzar el desenvolupament del Pla Municipal pel Col·lectiu LGBT i

donar-li seguiment. 

/ Consell Municipal de Drets Humans i Pau

Amb l’assessorament i ajuda de la Direcció de Participació de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania hem

treballat durant 2008 per a constituir Consell Municipal de Drets Humans i Pau, que esperem es cons-

titueixi a voltant de l’estiu de 2009.

/ Grups de treball Consell Benestar Social

La Direcció de Drets Civils participarà en els següents grups de treball del Consell de Benestar Social:

gent gran, pobresa, infància i acció comunitària.

Espais de participació
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Convenis de col·laboració

Durant 2008 hem dissenyat una nova línia gràfica de la Regidoria de Drets Civils i encarregat la redac-

ció d’un Pla de Comunicació que ens doni la oportunitat de visualitzar i explicar a la ciutadania les polí-

tiques públiques locals en matèria de drets fonamentals. 

En el primer trimestre de 2009 renovarem els espais de Drets Civils adaptant-los a la nova imatge grà-

fica, renovarem els continguts de l’espai web i implementarem el Pla de Comunicació.

Pla de comunicació

Durant 2008 hem dissenyat una nova línia gràfica de la Regidoria de Drets Civils i encarregat la redacció d’un

Pla de Comunicació que ens doni la oportunitat de visualitzar i explicar a la ciutadania les polítiques públiques

locals en matèria de drets fonamentals. 

En el primer trimestre de 2009 renovarem els espais de Drets Civils adaptant-los a la nova imatge gràfica,

renovarem els continguts de l’espai web i implementarem el Pla de Comunicació.


