
PLA D'ACCIÓ DE DEU PUNTS: 
COMPROMISOS PER COMBATRE EL RACISME A LES CIUTATS 

 
 

Més vigilància contra el racisme 
 
Compromís núm. 1 
Crear una xarxa de supervisió, vigilància i solidaritat contra el racisme en 
l'àmbit municipal. 
 
Exemples d'acció 
 

a) Establir un mecanisme de consulta amb els diversos interlocutors socials 
(joves, artistes, ONG, líders públics, la policia, la judicatura, etc.) per fer un 
balanç de la situació pel que fa al racisme i la discriminació. 

 
b) Crear, en col·laboració amb les organitzacions de la societat civil, un sistema 

de supervisió i resposta ràpida per identificar els actes racistes, els delictes 
motivats per l'odi i els discursos que incitin a l'odi i portar-los davant de les 
autoritats competents. 

 

c) Incorporar el racisme i la discriminació a l'agenda dels mecanismes de consulta 
existents dins de la ciutat (p. ex. parlaments joves, consells de la gent gran). 

 

 
Avaluació del racisme i la discriminació 
i supervisió de les polítiques municipals 

 
Compromís núm. 2 
Iniciar o perfeccionar un conjunt de dades sobre racisme i discriminació, 
establir objectius assolibles i fixar indicadors comuns per avaluar l'impacte de 
les polítiques municipals. 
 
Exemples d'acció 
 

a) Crear mitjans oficials per obtenir dades i informació sobre el racisme i la 
discriminació en tots els camps de competència municipal a partir de la 
introducció de variables actuals en la seva recollida de dades. 

 
b) Constituir associacions amb instituts de recerca per analitzar periòdicament les 

dades i la informació recollides, realitzar estudis d'àmbit local i elaborar 
recomanacions concretes per a les autoritats municipals. 

 
c) Definir objectius assolibles i aplicar indicadors comuns per analitzar les 

tendències del racisme i la discriminació i l'impacte de les polítiques municipals. 
 

d) Crear un consell de recerca per a un diàleg permanent entre els investigadors i 
els responsables de les polítiques. 

 
 

 
Millora de l'ajuda a les víctimes del racisme i la discriminació 



 
Compromís núm. 3 
Ajudar les víctimes i contribuir a reforçar la seva capacitat de defensar-se 
contra el racisme i la discriminació. 
 
Exemples d'acció 
 

a) Ajudar les víctimes a organitzar-se per buscar solucions, iniciatives (orientació, 
supervisió, etc.) i mesures preventives per fer front al racisme i la discriminació. 

 
b) Crear un servei oficial dins de l'autoritat municipal (síndic de greuges, unitat 

antidiscriminació, etc.) per tractar les queixes per discriminació presentades 
pels residents locals. 

 
c) Ajudar les entitats locals que donen suport legal i psicològic a les víctimes 

locals del racisme i la discriminació. 
 

d) Adoptar mesures disciplinàries quan en l'exercici de les funciones habituals de 
l'autoritat municipal els seus funcionaris mostren una conducta racista o 
cometen fins i tot actes racistes. 

 
 

 
Més participació i ciutadans més ben informats 

 
Compromís núm. 4 
Millorar la informació dels habitants de les ciutats sobre els seus drets i deures, 
sobre la seva protecció i les opcions legals i sobre les sancions per les 
conductes i actes racistes, a partir d'un enfocament participatiu, especialment a 
través de consultes amb usuaris i proveïdors del servei. 
 
Exemples d'acció 
 

a) Publicar i divulgar arreu on sigui possible un fullet o butlletí municipal que 
informi sobre els drets dels residents locals, les obligacions d'una societat 
multiètnica i multicultural i els compromisos antiracistes de l'autoritat municipal, 
així com les sancions per la conducta i els actes racistes. Distribuir en els 
diferents llocs públics formularis o informació de contacte que les víctimes i els 
testimonis de comportaments o actes racistes poden fer servir per posar-se en 
contacte amb les autoritats competents o els grups de suport. 

 
b) Organitzar, amb caràcter periòdic, fòrums municipals contra el racisme, en 

col·laboració amb els òrgans i mecanismes existents per tal d'oferir una 
oportunitat per debatre els problemes del racisme i la discriminació a la ciutat, 
les polítiques locals i el seu impacte. 

 
c) Commemorar cada any, el dia 21 de març, el Dia Internacional per a 

l'Eliminació de la Discriminació Racial, amb una sèrie d'iniciatives que informin i 
mobilitzin els habitants de les ciutats. 

 

d) Autoritzar les ONG locals a prosseguir amb les seves tasques d'informació 
sobre racisme i discriminació i a idear mesures per fer-hi front. 



 
 

 
La ciutat com a defensora activa de 

la igualtat d'oportunitats 
 
Compromís núm. 5 
Afavorir la igualtat d'oportunitats en l'ocupació i ajudar a la diversitat del mercat 
laboral exercint les atribucions competencials de l'autoritat municipal. 
 
Exemples d'acció 
 

a) Utilitzar les atribucions actuals de la ciutat per incloure clàusules 
antidiscriminació en els contractes de l'administració local amb els proveïdors. 

 
b) Crear un procediment de certificació per a les empreses, botigues i entitats 

professionals locals que s'han compromès a posar fi al racisme i volen acceptar 
la implantació dels mecanismes locals per tractar les queixes per discriminació. 

 
c) Crear un programa de microcrèdits, patrocini i mentoria, en associació amb les 

empreses, per afavorir les activitats econòmicament viables desenvolupades 
dins dels grups discriminats. 

 
d) Crear una associació amb les empreses interessades a donar suport a les 

polítiques antiracistes de l'autoritat municipal i a promoure la diversitat com a 
estratègia econòmica i actiu comercial. 

 
e) Ajudar, en col·laboració amb els sindicats i els organismes professionals, a 

crear programes de formació i desenvolupament adaptats a l'actualitat i que 
ensenyin als treballadors a prestar serveis que tinguin en compte les diferents 
sensibilitats culturals. 

 

f) Concedir permisos (p. ex. per vendre alcohol) amb la condició que no es 
discrimini ningú i dur a terme proves (o inspeccions) per comprovar que els 
locals d'entreteniment no discriminen ningú a fi de garantir la igualtat d'accés 
de tothom. 

 

 
La ciutat com a ocupador i proveïdor de serveis 

que aplica el criteri d'igualtat d'oportunitats 
 
Compromís núm. 6 
La ciutat es compromet a aplicar el criteri d'igualtat d'oportunitats com a 
proveïdor de serveis i a participar en la supervisió, la formació i el 
desenvolupament per aconseguir objectiu. 
 
Exemples d'acció 
 

a) Participar en inspeccions periòdiques del grau de diversitat per desenvolupar 
polítiques i pràctiques adequades a partir d'una base de dades precisa. 

 



b) Posar en pràctica una avaluació d'impacte i necessitats (llista de control 
antidiscriminatòria) quan s'hagi d'emprendre una iniciativa nova. Es podria 
elaborar un senzill protocol estàndard per normalitzar aquest procés. 

 
c) Determinar i ajudar a trobar les necessitats d'aprenentatge i desenvolupament 

dels funcionaris municipals mitjançant la creació d'una formació introductòria i 
avançada per al personal de l'autoritat local a fi de: millorar la seva capacitat 
per gestionar la diversitat ètnica i cultural; promoure el diàleg intercultural; 
ampliar la competència en la pràctica antidiscriminatòria; i adquirir les 
competències necessàries per proporcionar serveis que tinguin en compte les 
diferents sensibilitats culturals. 

 
d) Implantar la discriminació positiva per millorar la representació de comunitats i 

grups discriminats dins del personal de l'autoritat municipal i especialment en 
els seus òrgans executius. 

 

e) Crear un programa especial de beques i formació per a joves de grups 
discriminats per tal de preparar-los perquè puguin treballar per a la ciutat. 

 
 

 
Accés equitatiu a l'habitatge 

 
Compromís núm. 7 
Adoptar mesures actives per reforçar les polítiques contra la discriminació en 
l'habitatge dins de la ciutat. 
 
Exemples d'acció 
 

a) Preparar instruments normatius (Carta Ètica i un Codi Pràctic) per als 
organismes públics i privats que participen en el lloguer i la venda de pisos per 
combatre la discriminació en l'accés a l'habitatge. 

 
b) Donar facilitats i incentius als propietaris i agents immobiliaris que es 

comprometin a complir el Codi Pràctic municipal antidiscriminació. 
 

c) Crear o ajudar serveis consultius amb instruccions perquè atenguin i ajudin els 
residents afectats per la discriminació quan busquen allotjament en els sectors 
públic i privat. 

 
 

 
Contra el racisme i la discriminació a partir de l'educació 

 
Compromís núm. 8 
Reforçar les mesures contra la discriminació en l'accés i el gaudi de totes les 
formes d'educació; i promoure l'ensenyament en un entorn de tolerància i 
comprensió mútues i de diàleg intercultural. 
 
Exemples d'acció 
 



a) Intervenir per garantir la igualtat d'oportunitats, especialment pel que fa a 
l'accés a l'educació a partir de polítiques de discriminació positiva. 

 
b) Aprovar una carta antidiscriminació i un mandat institucional per als centres 

d'ensenyament i formació dirigits per l'autoritat municipal per tal de combatre el 
racisme en l'accés a l'educació i el racisme a l'escola. 

 
c) Crear un certificat d'«escola de qualitat» per premiar les escoles locals que 

desenvolupen una tasca antiracista i un «premi municipal» que es concediria 
periòdicament a la millor iniciativa contra el racisme de les escoles locals. 

 

d) Preparar material docent (llibres de text, guies, documentació audiovisual o 
multimèdia, kits) sobre la tolerància mútua, el respecte de la dignitat humana, 
la coexistència pacífica i el diàleg intercultural que puguin millorar la capacitat 
dels alumnes, professors i formadors de treballar en un entorn multiètnic, 
multicultural i intercultural i d'assumir les pressions i les oportunitats que 
presenta aquesta diversitat. 

 
 

 
Promoció de la diversitat cultural 

 
Compromís núm. 9 

 
Garantir la representació equitativa i la promoció de l'àmplia varietat del 
patrimoni i les expressions culturals dels habitants de la ciutat en els programes 
culturals, la memòria col·lectiva i l'espai públic de l'autoritat municipal i 
promoure la interculturalitat en la vida de la ciutat. 
 
Exemples d'acció 
 

a) Facilitar la producció, en associació amb els professionals dels grups afectats 
per la discriminació, de material audiovisual (pel·lícules, documentals, 
programes, etc.) perquè puguin expressar la seva experiència i les seves 
aspiracions per a la seva ciutat. Facilitar la distribució d'aquest material en 
l'àmbit local, nacional i internacional. 

 
b) Finançar amb caràcter periòdic projectes culturals i llocs de reunió (p. ex. 

esdeveniments, centres culturals, etc.) que representin la diversitat dels 
habitants de la ciutat (música, teatre, dansa, pintura, etc.) i integrar-los en la 
programació oficial de la ciutat. 

 

c) Posar noms als llocs (carrers, places, monuments, barris) i commemorar 
esdeveniments importants per als grups que pateixen discriminació, a fi de 
reconèixer les seves contribucions i integrar-les en la memòria i la identitat 
col·lectiva de la ciutat. 

 
 

 
La gestió dels conflictes i els delictes motivats per l'odi 

 
Compromís núm. 10 



Ajudar a crear mecanismes per gestionar els conflictes i els delictes motivats 
per l'odi. 
 

Exemples d'acció 
 

a) Crear un grup d'experts (investigadors i tècnics, entre ells membres dels grups 
discriminats) que siguin competents a l'hora d'aconsellar la societat local i 
duguin a terme una anàlisi rigorosa de la situació per determinar la resposta 
que s'ha d'adoptar. 

 
b) Crear un grup que englobi treballadors especialitzats en representació dels 

organismes que puguin estar implicats en aquesta mena de conflictes (policia, 
sector educatiu, treballadors joves, treballadores socials, organitzacions de la 
societat civil, etc.) i tingui la responsabilitat de coordinar les actuacions en una 
primera fase, quan sorgeixen els crims racistes o els conflictes col·lectius. 

 

c) Proporcionar formació sobre la gestió de conflictes i crims racistes a una sèrie 
de treballadors d'organismes i institucions pertinents (escoles, programes de 
joventut, oficines d'integració, etc.). 


