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AMSTERDAM

La Carta Europea reconeix que la ciutadania té dret a no ser 
discriminada pel color de la pell, a més de per motius d’edat, 
orientació sexual, etc.

A la ciutat d’Amsterdam es va canviar la fisonomia de l’Zwarte Piet,
un personatge que a les tradicions locals acompanya sant Nicolau a 
repartir els regals dels infants. Es tracta d’un esclau marroquí amb 
vestuari del segle XVI, la cara negra, grans llavis pintats de vermell
i exagerades arracades daurades. Aquest personatge evoca
el passat colonial i de venda d’esclaus dels Països Baixos. 

L’Ajuntament d’Amsterdam va apostar per un canvi en la cara del 
personatge que no etiquetés o discriminés una comunitat o grup 
concret. Així, avui en dia, l’Zwarte Piet està caracteritzat com un escura-
xemeneies, amb la cara tacada per haver baixat per les xemeneies a 
deixar els regals de Nadal, i no com un esclau del segle XVI.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. II - Principi d’igualtat de drets i de no-discriminació

«Aquests drets [els drets enunciats a la Carta] són garantits per les 
autoritats municipals, sense cap discriminació per color, edat, sexe
o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o 
social, o nivell d’ingressos.»

Ajuntament d’Amsterdam

Zwarte Piet
canvia de cara 
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NUREMBERG

Diverses experiències locals garanteixen els drets humans de manera 
genèrica, en especial el principi d’igualtat i de no-discriminació. 

Aquest és el cas de l’Oficina de Drets Humans de la ciutat de 
Nuremberg, on es duen a terme diferents tipus d’activitats de 
sensibilització i promoció dels drets humans. Des de 1995, per 
exemple, es concedeix el Premi de Drets Humans a persones 
defensores dels drets humans amb una trajectòria exemplar o en 
situació de risc. A més, s’organitzen conferències internacionals de 
drets humans o fòrums de mitjans de comunicació, taules rodones o 
«taules de pau» per a la ciutadania de Nuremberg, o s’implementen 
projectes educatius en escoles. 

L’Oficina també assumeix la protecció dels ciutadans i ciutadanes de 
Nuremberg (i dels límits de la ciutat) afectats per discriminacions de 
naturalesa diversa. Així, actua com a oficina antidiscriminació, amb 
accions d’assessorament en casos individuals i, paral·lelament, amb 
accions preventives.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. II - Principi d’igualtat de drets i de no-discriminació

«Aquests drets [els drets enunciats a la Carta] són garantits per les 
autoritats municipals, sense cap discriminació per color, edat, sexe
o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o 
social, o nivell d’ingressos.»

Ajuntament de Nuremberg

Oficina de Drets Humans
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ESTOCOLM

La propaganda sexista té un paper important en la vulneració del dret 
a la igualtat i la no-discriminació.

Estocolm ha votat darrerament prohibir la publicitat sexista en els espais 
públics de la ciutat. Els anuncis que es considerin racistes o sexistes 
s’hauran d’eliminar en un termini de 24 hores. La valoració per determinar 
si un anunci és considerat ofensiu seguirà les pautes establertes pel síndic 
o la síndica de publicitat (RO, Reklamombudsmannen). Es tracta d’una 
organització independent amb representants d’empreses publicitàries, 
mitjans i ONG d’interès públic que s’encarrega del control de la publicitat 
a tot el país.

Des dels anys setanta, existeix una normativa que regula la publicitat 
sexista als països nòrdics (Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega i 
Suècia). Malgrat tot, no sempre es disposa d’una legislació específica, 
tal com passava a Suècia fins que l’Ajuntament d’Estocolm va votar a 
favor d’aquesta mesura.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. II - Principi d’igualtat de drets i de no-discriminació

«Aquests drets [els drets enunciats a la Carta] són garantits per les 
autoritats municipals, sense cap discriminació per color, edat, sexe
o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o 
social, o nivell d’ingressos.»

Ajuntament d’Estocolm

Prohibició de la publicitat sexista

al carrer 
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VIENA

La declaració «Viena, ciutat dels drets humans» fa palès el compromís 
del municipi en aquest àmbit i, alhora, pretén convertir Viena en un 
model internacional.

Per això es crea l’Oficina de Drets Humans, que s’ocupa de transversalitzar 
aquest tema perquè s’apliqui a totes les àrees de l’Administració. A més, 
partint del principi que la cooperació i la creació de xarxes són essencials 
per a la implementació dels drets humans, l’Oficina exerceix les funcions 
d’òrgan de coordinació amb altres departaments municipals, institucions 
públiques, ONG, iniciatives de la societat civil i persones expertes. 

L’Oficina se centra en els temes següents:
– Sensibilització sobre el tema dels drets humans
– Drets de la infància: menors refugiats no acompanyats, lluita contra 

la pobresa i la violència
– Polítiques de seguretat i drets humans en l’àmbit provincial
– Lluita contra el tràfic de persones amb la implementació de les 

recomanacions del Grup d’Experts contra el Tràfic d’Éssers Humans 
(GRETA) del Consell d’Europa

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. II - Principi d’igualtat de drets i de no-discriminació

«Aquests drets [els drets enunciats a la Carta] són garantits per les 
autoritats municipals, sense cap discriminació per color, edat, sexe
o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o 
social, o nivell d’ingressos.»

Ajuntament de Viena

Oficina de Drets Humans
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GETXO

Per assolir el principi d’igualtat de drets i de no-discriminació, és 
imprescindible la participació activa de les dones en tots els àmbits; 
perquè sense apoderament de les dones, no hi ha igualtat. És a dir, 
l’apoderament és un requisit i una garantia per a la transformació 
social cap a la igualtat entres dones i homes.

Des de l’any 2004, Getxo ha impulsat una escola d’apoderament per a 
dones (en xarxa amb els municipis d’Ermua, Basauri i Ondarroa). El seu 
objectiu és fomentar la participació política i social de les dones, de 
manera que puguin influir en les polítiques públiques, de les quals 
han estat històricament relegades. És un espai de trobada de dones 
per reflexionar, debatre i aprendre, així com un lloc on poden 
compartir amb dones de totes les edats i procedències la possibilitat 
de participar i organitzar-se en col·lectius i xarxes.

Tal com s’exposa des de la mateixa escola: «Busquem l’apoderament 
individual, col·lectiu, social i polític, ja que no n’hi ha prou amb 
produir canvis en la dimensió subjectiva i personal, sinó que cal que 
es produeixin també en l’àmbit col·lectiu, mitjançant la creació de 
xarxes i la participació social.»

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. II - Principi d’igualtat de drets i de no-discriminació

«Aquests drets [els drets enunciats a la Carta] són garantits per les 
autoritats municipals, sense cap discriminació per color, edat, sexe
o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o 
social, o nivell d’ingressos.»

Ajuntament de Getxo

Escola d’apoderament

de gènere
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BUDAPEST

Les persones amb diversitat funcional han de gaudir d’una assistència 
municipal particular pel que fa a l’accessibilitat dels transports.

La ciutat de Budapest presta especial atenció a la millora de 
l’accessibilitat de moltes estacions i molts vehicles, i garanteix que el 
passatge amb diversitat funcional pugui recórrer la ciutat amb facilitat. 
L’empresa de transport públic ha adequat línies de metro, tramvia i 
autobús, i ha reformat diverses estacions de la ciutat, en concret per a 
les persones que van en cadira de rodes. També s’ha adaptat el 
transport públic als cotxets dels infants, a les persones grans amb 
mobilitat reduïda, i als nens i nenes. A més, les línies accessibles estan 
marcades amb uns pictogrames específics.

D’altra banda, també s’ha incorporat un servei porta a porta per a 
persones amb diversitat funcional. Així, tres vehicles proporcionen
un servei de transport a la carta per a aquest col·lectiu, que es pot 
sol·licitar els dies feiners (de 5.30 a 23.30 h) i els caps de setmana
(de 8.00 a 16.00 h).

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. IV - Protecció dels col·lectius i ciutadans més vulnerables

«2. Les persones discapacitades gaudeixen d’una assistència 
municipal particular. Se’ls han d’adaptar els habitatges, els llocs
de treball i de lleure. Els transports públics han de ser accessibles
a tothom.»

Ajuntament de Budapest

Transport públic accessible
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LJUBLJANA

El dret de protecció dels col·lectius més vulnerabilitzats inclou grups 
sovint oblidats, com per exemple el de la gent gran. 

El municipi de Ljubljana, sensible a aquest col·lectiu, organitza activitats 
regulars per a gent gran i persones amb discapacitat. D’aquesta manera 
es dona compliment a la legislació nacional sobre comunitats locals a 
Eslovènia, que els té en compte. Així, s’ha obert un punt d’informació 
per a majors de 65 anys i persones amb discapacitat.

Aquest punt proporciona informació bàsica sobre serveis i activitats 
per a ambdós grups de residents a la ciutat de Ljubljana. Les diverses 
formes de suport i assistència els donen més independència i una 
major qualitat de vida en l’entorn familiar. A més, la ciutat de Ljubljana 
ofereix suport a nombroses activitats, programes i projectes a través 
dels seus concursos públics anuals, que no estan previstos en la 
legislació. Alhora, es creen les condicions per a la socialització, 
l’educació i la participació en esports i cultura.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. IV - Protecció dels col·lectius i ciutadans més vulnerables

«1. Els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret 
a gaudir de mesures específiques de protecció.
3. Les ciutats signatàries adopten polítiques actives de suport a la 
població més vulnerable, garantint a cada persona el dret a la 
ciutadania.»

Ajuntament de Ljubljana

Punt d’informació 65+
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NÀPOLS

Els col·lectius més vulnerabilitzats tenen dret a gaudir de mesures 
especials de protecció. Un dels grups més desprotegits és el de les 
persones privades de llibertat internes en centres penitenciaris. 

L’Ajuntament de Nàpols ha iniciat un projecte per lluitar contra els 
discursos i les actuacions que fomenten la discriminació envers aquest 
col·lectiu. Aquest projecte s’ha endegat conjuntament amb 
l’Administració de Serveis Regionals de l’Administració Penitenciària i 
consta d’activitats per sensibilitzar la ciutadania sobre les formes 
d’exclusió social que es produeixen.

A més, el projecte dona suport a diverses iniciatives amb persones 
privades de llibertat. Amb el reciclatge de residus no orgànics (plàstic i 
paper), els laboratoris teatrals (creació de companyies de teatre), la 
producció de cafè (que es ven en fires), cursos de cuina professionals o 
activitats esportives (campionats de bàsquet), es fomenta la convivència 
entre les persones internes i se’n potencia la reinserció social. La 
dignitat d’aquestes persones és a la base d’aquestes iniciatives.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. IV - Protecció dels col·lectius i ciutadans més vulnerables

«1. Els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret 
a gaudir de mesures específiques de protecció.
3. Les ciutats signatàries adopten polítiques actives de suport a la 
població més vulnerable, garantint a cada persona el dret a la 
ciutadania.»

Ajuntament de Nàpols

Projecte amb l’Administració

de Serveis Regionals de

l’Administració Penitenciària
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TERRASSA

La protecció de la ciutadania i dels col·lectius més vulnerabilitzats és 
un dret que inclou, necessàriament, l’accessibilitat de les persones 
amb capacitats diverses. 

El municipi de Terrassa des de fa anys duu a terme accions per superar 
totes les barreres que puguin afectar la vida de les persones. 
L’Ajuntament entén l’accessibilitat no només com l’eliminació de les 
barreres urbanes, sinó també de la comunicació i la informació, del 
transport i de l’edificació, o les barreres actitudinals. 

Per aquesta raó, el 2003 es va crear l’Oficina de Capacitats Diverses i 
Accessibilitat, que promou accions municipals en matèria de millora 
de l’accessibilitat: informació, assessorament, tramitació de 
suggeriments i queixes en matèria d’accessibilitat universal o 
promoció de la participació de les entitats. Per assolir aquests 
objectius, a més, es compta amb el Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat 
Universal, que es va signar el 2012 i que agrupa entitats i representants 
municipals diversos.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. IV - Protecció dels col·lectius i ciutadans més vulnerables

«1. Els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret 
a gaudir de mesures específiques de protecció.
3. Les ciutats signatàries adopten polítiques actives de suport a la 
població més vulnerable, garantint a cada persona el dret a la 
ciutadania.»

Ajuntament de Terrassa

Oficina de Capacitats Diverses

i Accessibilitat
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VALÈNCIA

L’acollida de persones migrants i refugiades forma part de les accions 
que molts municipis porten a terme per garantir la protecció dels 
col·lectius més vulnerabilitzats.

El municipi de València va impulsar el 2015 el projecte «La nostra ciutat, 
el teu refugi» (amb les entitats Accem, CEAR i Creu Roja). Es treballa 
amb persones sol·licitants de protecció internacional i apàtrides en 
relació amb la seva arribada a la societat d’acollida. Del que es tracta és 
de donar suport a la seva inclusió: primera acollida en hostals i albergs, 
formació al funcionariat de l’Administració local, ajudes extraordinàries 
en educació, habitatge i necessitats bàsiques, o formació ocupacional. 

Una experiència concreta dins aquest projecte ha estat el disseny de 
l’aplicació per a telèfons mòbils València Refugi. Aquesta app, en cinc 
idiomes, integra un mapa de la ciutat on es poden localitzar recursos, 
tant juridicoadministratius com socials, que poden necessitar les 
persones refugiades: associacions d’asil i d’estrangeria, oficines d’asil i 
d’estrangeria, oficines de l’Ajuntament i centres de serveis municipals, 
entre d’altres.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. IV - Protecció dels col·lectius i ciutadans més vulnerables

«1. Els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret 
a gaudir de mesures específiques de protecció.
3. Les ciutats signatàries adopten polítiques actives de suport a la 
població més vulnerable, garantint a cada persona el dret a la 
ciutadania.»

Ajuntament de València

La nostra ciutat,

el teu refugi

Més informació
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SEINE-SAINT-DENIS

Garantir els serveis bàsics a la ciutadania és una obligació de les 
ciutats. El dret a mantenir els serveis d’electricitat, aigua i gas per
a les persones en situació de vulnerabilitat i en dificultats ha estat 
reconegut en diversos països, com ara França.

Seine-Saint-Denis és una ciutat pionera en el respecte als drets 
humans en el sentit més ampli. Primerament, va passar per diverses 
experiències municipals de prohibició del tall del subministrament 
elèctric, i el 2016 va començar una experiència pilot a tot el 
departament per tal d’impedir que es talli la connexió a Internet per 
impagament a les persones amb problemes econòmics.

Aquesta actuació eixampla els drets de la ciutadania, atès que l’accés als 
serveis en línia es comença a situar al mateix nivell que d’altres considerats 
bàsics. Les tecnologies de la informació i la comunicació formen part 
d’aquests nous serveis als quals les entitats locals han de garantir l’accés.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. XI - Dret a la informació

«2. Les autoritats municipals ofereixen els mitjans perquè la circulació 
d’informació que afecti la població sigui accessible, eficaç i transparent. 
A aquest efecte, desenvolupen l’aprenentatge de les tecnologies 
informàtiques, el seu accés i la seva actualització periòdica.»

Art. XII - Dret general als serveis públics de protecció social

«1. Les ciutats signatàries consideren les polítiques socials com a 
part central de les polítiques de protecció dels drets humans i es 
comprometen a garantir-los en el marc de les seves competències.»

Ajuntament de Seine-Saint-Denis

Prohibició del tall de

la connexió a Internet
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MADRID

El dret a la participació política implica més que simplement votar 
quan hi ha eleccions. La ciutadania ha de poder accedir als debats 
públics i interpel·lar les autoritats municipals sobre els reptes que 
afecten el municipi. 

Això és precisament el que ha fet l’Ajuntament de Madrid: establir un 
procés participatiu per elaborar el Pla estratègic de drets humans, que 
pretén ampliar el compromís de la ciutat de Madrid de respectar, 
protegir i implementar els drets humans a la ciutat. Per a la seva 
elaboració, l’Ajuntament de Madrid va comptar amb les aportacions 
de la ciutadania, de representants de totes les àrees de govern de 
l’Ajuntament i dels districtes, de la plantilla municipal i de nombrosos 
representants de la societat civil. 

Es van dur a terme 42 tallers o reunions amb la societat civil  i, dins de 
l’Ajuntament, es van celebrar 66 reunions en què es va recollir una munió 
d’opinions, d’acord amb les diferents temàtiques i els actors implicats.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. VIII - Dret a la participació política

«3. Al marge de les eleccions periòdiques que estan destinades
a renovar les instàncies municipals, es fomenta la participació 
democràtica. A aquest efecte, els ciutadans i ciutadanes i les seves 
associacions poden accedir als debats públics, interpel·lar les 
autoritats municipals pel que fa als reptes que afecten l’interès
de la col·lectivitat local i expressar les seves opinions [...].»

Ajuntament de Madrid

Procés participatiu del

Pla estratègic de drets humans

Més informació
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BARCELONA

«L’Ajuntament de Barcelona ha anat assumint en els darrers anys una 
progressiva major centralitat dels drets humans en les polítiques 
públiques», diu la mesura de govern Programa Barcelona Ciutat de 
Drets. Aquesta mesura incorpora l’enfocament dels drets humans a les 
polítiques públiques. 

És fonamental la figura de la persona defensora dels drets humans, 
que inclou totes les persones que s’esforcen a promoure i protegir els 
drets, de manera individual o col·lectiva. El foment de l’existència de 
les persones defensores és clau per a la construcció d’una ciutadania 
crítica i compromesa. 

És en aquest marc que es crea l’Escola de Defensores de Drets Humans, 
amb la finalitat d’enfortir les capacitats de les persones defensores i 
entitats que actuen com a defensores dels drets humans a la ciutat de 
Barcelona.

Així mateix, hi ha programes municipals d’acollida de persones 
defensores amenaçades per l’exercici de la seva professió. És el cas del 
programa «Barcelona protegeix periodistes de Mèxic», mitjançant el 
qual es facilita l’estada temporal a Barcelona de persones perseguides 
al seu país d’origen.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. V – Deure de solidaritat

«2. Les autoritats municipals afavoreixen la creació de xarxes i 
associacions de solidaritat entre ciutadans i ciutadanes, i 
controlaran la bona execució dels deures públics.»

Ajuntament de Barcelona

Protecció de defensores

de drets humans

Més informació

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_13_Cities4Rights_cub_60x60_Barcelona.pdf   1   26/11/18   13:15



SANT BOI DE LLOBREGAT

Els municipis estan units per un deure de solidaritat recíproca que fa 
que la comunitat local es mantingui cohesionada. Les autoritats locals 
poden impulsar aquesta solidaritat juntament amb la ciutadania i les 
entitats socials.  

Sant Boi de Llobregat, municipi amb una llarga tradició en la promoció 
de la solidaritat i els drets humans, va impulsar el 2013 el programa 
«Ciutats defensores de drets humans». El seu fil conductor és l’estada 
de persones defensores dels drets humans a casa nostra per donar a 
conèixer la seva feina i conscienciar la població. Aquest programa, 
iniciat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, compta ja amb 
l’adhesió de 30 municipis, a més de diverses institucions i entitats.

El 2018, més de 700 alumnes de secundària van conèixer de primera 
mà les històries d’aquestes persones defensores dels drets humans en 
l’anomenat «Fòrum d’alumnes defensors i defensores dels drets 
humans» i van poder aprofundir en les causes per les quals treballen.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. V – Deure de solidaritat

«1. La comunitat local està unida per un deure de solidaritat recíproca. 
Les autoritats locals hi participen i fomenten el desenvolupament i la 
qualitat dels serveis públics.»

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Ciutats defensores dels

drets humans
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ATENES

El dret a l’educació és aplicable a totes les persones que viuen a la 
ciutat, incloent-hi les persones refugiades. 

Atenes és un exemple de ciutat amb unes polítiques que garanteixen 
el dret a l’educació a tothom, incloent-hi nens i nenes refugiats. Amb 
el programa «Atenes escoles obertes», 25 centres educatius es 
transformen en espais que acullen tant la ciutadania atenesa com les 
persones refugiades. S’hi duen a terme activitats esportives i 
d’aprenentatge creatiu, i cursos d’idiomes i d’altres tipus, que 
s’ofereixen sense necessitat d’admissió prèvia. Les escoles resten 
obertes fins al vespre i durant els caps de setmana.

Amb aquest programa augmenten la interacció als barris i les escoles 
locals i la integració de les persones refugiades. A més, s’ofereix als 
infants refugiats un entorn segur on poden aprendre i passar temps 
fora dels seus centres d’allotjament. També s’han convertit alguns 
edificis de les escoles en espais d’habitatge dels barris, gràcies al 
suport de la Fundació Stavros Niarchos i del mateix municipi.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. XIII - Dret a l’educació

«1. Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat gaudeixen del dret a l’educació. 
Les autoritats municipals faciliten l’accés a l’educació elemental dels 
infants i els joves en edat escolar. Encoratgen la formació de les persones 
adultes, en un marc de proximitat i respecte dels valors democràtics.
2. Les ciutats contribueixen a posar a disposició de tothom els espais 
i centres escolars, educatius i culturals, en un context multicultural i 
de cohesió social.»

Ajuntament d’Atenes

Escoles obertes
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TUZLA

La recuperació i la preservació del patrimoni cultural, així com el 
respecte a la diversitat, són obligacions fonamentals de les ciutats.
A més, la reutilització i el gaudi del patrimoni construït són un bé 
públic per a la ciutadania. 

Després de la Guerra de Bòsnia (1992-1995), Tuzla representa un 
exemple de convivència entre les persones de les diferents cultures, 
religions i grups ètnics que viuen al país.

El complex de Slana Banja és un parc urbà cèntric, amb una munió 
d’activitats, a més de ser un espai de trobada i de passeig per a la 
ciutadania. En un contínuum, coexisteixen els monuments als 
partisans de la II Guerra Mundial i les tombes de molts dels infants
i joves assassinats el 1995 per un obús (enterrats sense símbols 
religiosos visibles) i dels soldats caiguts a la Guerra Civil.

El parc serveix per a la reconciliació entre les diverses comunitats i, 
a més, recupera un espai de lleure per a la ciutat que posa en valor
el patrimoni cultural.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. XV - Dret a la cultura

«2. Les autoritats locals, en cooperació amb les associacions culturals i el 
sector privat, encoratgen el desenvolupament de la vida cultural urbana 
en el respecte a la diversitat. Es posen a la disposició dels ciutadans i 
ciutadanes espais públics adients per a les activitats culturals i socials en 
condicions d’igualtat per a tothom.»

Ajuntament de Tuzla

Memòria històrica i art públic:

el memorial Slana Banja
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CADIS

La ciutadania té dret a disposar d’habitatges i equipaments de barri 
adients. Així, les autoritats municipals han de vetllar perquè hi hagi 
una oferta que faci front a diversos reptes: l’accés del jovent a 
l’habitatge, l’increment del preu del lloguer o l’envelliment creixent de 
la població, entre d’altres.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Cadis ha posat en marxa el 
programa «Viure a Cadis», que pretén fomentar el lloguer d’habitatges 
desocupats, tot mantenint les garanties tant de les persones que són 
propietàries com de les llogateres. Aquest programa vol trencar el 
desequilibri existent entre l’alt nombre d’habitatges desocupats i les 
persones que no poden fer efectiu el seu dret a l’habitatge.

El programa garanteix el pagament de la fiança i del lloguer durant la 
vigència del contracte, així com l’avançament de certa quantitat de 
diners per fer-hi arranjaments, entre altres coses. D’aquesta manera, 
s’impulsa el lloguer social i la dinamització de l’economia.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. XVI - Dret a l’habitatge

«1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur 
i salubre.
2. Les autoritats municipals vetllen per l’existència d’una oferta adient 
d’habitatge i d’equipaments de barri per a tots els ciutadans i ciutadanes, 
sense distinció deguda al nivell d’ingressos. [...]»

Ajuntament de Cadis

Programa municipal de

lloguer social 
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BRISTOL

El dret a la salut s’ha de garantir a tota la població i en igualtat de 
condicions. L’atenció i la prevenció sanitàries són responsabilitat de 
les autoritats municipals. 

La ciutat de Bristol reconeix la importància de disposar d’una atenció 
sanitària d’excel·lència per a les persones nouvingudes que «poden 
haver viscut períodes d’indigència i sentir tot l’aïllament i la 
inseguretat de l’exili i la pèrdua dels éssers estimats. La seva cultura i 
el seu idioma, de vegades, dificulten que entenguin com funcionen els 
serveis nacionals de salut i que accedeixin als serveis adequats».

Els serveis d’atenció sanitària s’han desenvolupat per satisfer les 
necessitats de les persones sol·licitants d’asil, i els professionals 
sanitaris han d’intentar comprendre i donar resposta a les necessitats 
d’aquest grup vulnerable. 

Bristol forma part de la xarxa britànica i irlandesa de ciutats santuari, 
on s’acullen persones que han hagut de sortir del seu país a causa de 
la repressió i les persecucions.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. XVII - Dret a la salut

«1. Les autoritats municipals afavoreixen l’accés en igualtat de tots els 
ciutadans i ciutadanes a l’atenció i prevenció sanitàries.»

Ajuntament de Bristol

Bristol, salut per

a tothom
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SABADELL

L’estalvi d’energia és una acció directament relacionada amb el gaudi 
del dret al medi ambient. Les entitats i les administracions locals han 
d’impulsar el reciclatge, prevenir la pol·lució i endegar accions i 
polítiques per aconseguir aquest estalvi energètic. És imprescindible, 
per a això, la implicació de la ciutadania.

El municipi de Sabadell ha estat pioner en l’impuls de l’estalvi 
energètic dels usuaris i usuàries en l’àmbit domèstic. L’Oficina 
Municipal de l’Energia (OME) ha endegat una campanya d’instal·lació 
de comptadors intel·ligents «que cedeix durant sis mesos», en què 
diversos usuaris participen voluntàriament. Els comptadors informen a 
l’instant del consum energètic efectuat, de la despesa econòmica 
derivada i de les tones de CO2 produïdes. Aquesta acció s’emmarca en 
l’Estratègia municipal per a la mitigació del canvi climàtic de Sabadell.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. XVIII - Dret al medi ambient

«2. Amb aquesta finalitat, les autoritats municipals adopten, sobre 
la base del principi de precaució, polítiques de prevenció de la 
contaminació (incloent-hi la contaminació acústica), d’estalvi de 
l’energia, de gestió, de reciclatge, reutilització i recuperació dels 
residus; amplien i protegeixen els espais verds de les ciutats.»

Ajuntament de Sabadell

Capacitació energètica amb

l’ajut de comptadors digitals 

Més informació

Prova-ho i fes #EstalviarPerCompartir

sabadell

Estalvia amb el banc d'energia!
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TIRANA

El dret al medi ambient implica que els municipis planifiquin un 
urbanisme harmoniós i sostenible.

Tirana aplica els principis de la sostenibilitat ambiental en les seves 
polítiques urbanes. El Pla d’acció verd de la ciutat pretén que les 
persones puguin «gaudir d’una vida sana i d’alta qualitat en una Tirana 
verda, resistent i inclusiva, que faci un ús intel·ligent dels recursos». 
Per això es tenen en compte la mobilitat sostenible, la creació d’espais 
verds i de biodiversitat, la promoció de l’energia sostenible, la gestió 
de recursos, i la resiliència i adaptació al canvi climàtic. 

Una de les prioritats han estat els espais verds i blaus, de manera que 
s’ha creat un «anell de boscos» al voltant de Tirana. Amb la plantació de 
dos milions d’arbres, es redueix l’expansió urbana i s’augmenta la ràtio 
d’àrea d’espai verd obert per habitant. Són els «arbres d’aniversaris», 
que les famílies planten en ubicacions prèviament determinades en el 
dia de l’aniversari dels seus infants. Hi ha un altre «anell» de la ciutat 
pensat per caminar, anar en bicicleta i per al transport públic.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. XIX - Dret a un urbanisme harmoniós i sostenible 

«1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un desenvolupament 
urbanístic ordenat que garanteixi una relació harmoniosa entre 
l’hàbitat, els serveis públics, els equipaments, els espais verds i les 
estructures destinades als usos col·lectius».

Ajuntament de Tirana

Creació d’anells de boscos
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YORK

El fet que les accions municipals siguin avaluades i se’n tinguin en 
compte els resultats és un dret que té la ciutadania i que assegura una 
millor eficàcia dels serveis públics. York n’és un exemple en relació 
amb els drets humans, gràcies a la implantació dels anomenats 
indicadors locals de drets humans.  

El 2017, York es va declarar la primera ciutat de drets humans 
britànica. Aquesta declaració implica que s’han de mesurar les seves 
prioritats en matèria de drets humans a escala local. Després d’una 
consulta, la població va prioritzar cinc àrees d’actuació: l’educació, les 
condicions de vida decents, l’habitatge, la salut i l’atenció social, i la 
igualtat i la no-discriminació. 

A continuació, es van definir els indicadors, que serveixen per mesurar 
el progrés de les accions en cada àrea d’actuació, tot vinculant-les 
amb la legalitat internacional. També s’estableixen i avaluen els 
progressos, i es marquen els reptes futurs. Així, per exemple, en 
matèria d’educació s’avalua com es redueix la bretxa entre alumnes 
amb diverses capacitats; en matèria de condicions de vida, s’avalua l’ús 
dels bancs d’aliments o la reducció de la pobresa infantil, i en matèria 
de no-discriminació, la reducció dels crims d’odi.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. XXIII - Eficàcia dels serveis públics 

«2. Les administracions locals es dotaran d’instruments per a 
l’avaluació de la seva acció municipal i tindran en compte els resultats 
d’aquesta avaluació.»

Ajuntament de York

Indicadors locals de

drets humans
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LISBOA

El dret que els serveis públics siguin més eficaços requereix que hi 
hagi una «policia d’educació cívica». La seguretat no és competència 
exclusiva de la policia, que ha de donar resposta a les necessitats reals 
i sentides per la ciutadania. 

Aquest és el repte del projecte «Alta de Lisboa mais Segura»: 
implantar un model d’actuació policial obert i amb la participació de 
la comunitat. Així, la policia municipal participa en el grup comunitari 
de la zona alta de Lisboa (GCAL), format per representants d’ONG, 
associacions veïnals, empreses, escoles i centres de salut, que ha creat 
un equip de treball per tractar la qüestió de la seguretat. 

Abans de res, es va fer una diagnosi dels problemes de la població per 
tal de dissenyar estratègies d’intervenció, que incloïen diverses 
formacions per a agents comunitaris. Després, la policia comunitària 
va començar a patrullar a peu i a establir de manera progressiva una 
relació de confiança més gran amb la comunitat.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. XXVI – Policia de proximitat 

«Les ciutats signatàries fomenten el desenvolupament de cossos de 
policia de proximitat altament qualificats, amb missions “d’agents de 
seguretat i convivència”. Aquests agents apliquen polítiques preventives 
contra els delictes i actuen com una policia d’educació cívica.»

Ajuntament de Lisboa

«Alta de Lisboa mais Segura»,

acció policial comunitària
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BARCELONA

La transparència i el bon ús dels fons públics són una obligació de les 
administracions locals, que han de posar els mitjans necessaris per a la 
seva implementació.

L’Ajuntament de Barcelona va crear el 2015 l’Oficina per la Transparència
i les Bones Pràctiques (OTBP) i, en aquest marc, el 2017 va posar en 
marxa la Bústia Ètica i de Bon Govern, una eina digital que és el canal 
de denúncies ciutadanes i dels treballadors i treballadores 
municipals per denunciar suposades pràctiques corruptes o bé 
lesives per al bon govern de la ciutat de Barcelona.

Aquesta eina permet posar en coneixement de l’Ajuntament conductes 
que suposadament poden ser contràries a dret i als principis ètics i de 
conducta municipals. Les comunicacions poden abastar totes les 
entitats de l’Administració municipal.

Es garanteix la confidencialitat de les denúncies, que són avaluades 
per un departament independent, la Direcció d’Anàlisi de l’OTBP, la 
qual es compromet a revisar-les i donar-ne una resposta en un termini 
màxim de sis mesos. Les respostes poden anar des de recomanacions 
de millora en la gestió pública fins a l’inici d’expedients sancionadors.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. XXIV - Principi de transparència

«4. Les autoritats locals garanteixen la transparència i el control rigorós 
de l’ús dels fons públics.»

Ajuntament de Barcelona

Bústia Ètica i
de Bon Govern
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CHARLEROI 

Per tal de garantir que l’Administració respecta els drets de la 
ciutadania, els municipis poden crear sindicatures de greuges locals, 
que intervenen quan una actuació de l’Administració municipal 
vulnera els drets dels ciutadans. 

El 1992, el municipi de Charleroi, a Bèlgica, va crear una sindicatura 
local, anomenada «mediadora comunal», que ofereix la possibilitat 
d’interposar queixes de forma gratuïta a les persones que s’hagin vist 
perjudicades per una actuació de l’Administració o no hi hagin trobat 
una solució adequada en un primer contacte. 

La sindicatura local confronta la queixa amb l’Administració i mira de 
trobar una solució al conflicte satisfactòria per a totes les parts. A més, 
també fa recomanacions per tal de millorar l’actuació de l’Administració 
pública municipal i evitar posteriors violacions dels drets humans.

CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA
DELS DRETS HUMANS A LA CIUTAT
Art. XXVII - Mecanismes de prevenció

«1. Les ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes 
preventius:
– Mediadors socials o de barri, en particular a les àrees més vulnerables.
– Ombudsman municipal o defensor del poble com a institució 

independent i imparcial.»

Ajuntament de Charleroi 

Sindicatura de greuges local 
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barcelona.cat/dretsidiversitat
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