
 

 

SESSIÓ DE FORMACIÓ SOBRE ELS DRETS HUMANS DAVANT LES 

DISCRIMINACIONS. MARC NORMATIU I MECANISMES DE PROTECCIÓ LOCAL  

Sabadell, 29 de gener de 2018 de 10.30 a 13.30h al Casal Pere Quart, Rambla 69 

 

La present proposta és una resposta a la demanda feta per la Regidoria de Drets 

Civils i Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell amb  l’objectiu de dur a terme una 

sessió de formació al personal municipal sobre els Drets Humans a l’àmbit 

universals i els drets humans a la ciutat, versant específicament sobre els drets 

humans davant les discriminacions i les violacions a l’àmbit municipal. Aquest 

context s’afegeix identificar els principals instruments locals per abordar de 

manera pràctica les situacions quotidianes que es donen a la ciutat per tal de 

combatre les vulneracions de drets.  

 

Introducció  

El municipi és l’àmbit més proper de participació i d’assumpció més directa de 

responsabilitats democràtiques, element important per la promoció i el progrés 

del teixit econòmic i social, amb respecte a tots els drets humans i la justícia social, 

inclosa la defensa dels drets a la ciutat des de l’àmbit universal a l’àmbit local. 

Des de l’Institut de Drets Humans i amb la col·laboració de la Regidoria de Drets 

Humans Civils i Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell, organitzem una sessió 

presencial (3 hores) amb la finalitat de donar un pas més i reivindicar el paper de 

la ciutat com a defensora dels drets humans, i com a espai col·lectiu on poder 

exercí i garantir una estructura dels serveis municipals i una atenció no 

discriminatòria. Per això, s’aportarà els coneixements i les eines necessàries per la 

defensa de forma integral dels drets humans al personal municipal, així com per a 

la coordinació en les tasques d’incidència municipal, i vetllar per les estructures de 

governança democràtica, que finalment ha de reflectir en la millora i la qualitat de 

la gestió dels recursos i dels resultats en el desenvolupament humà de la ciutat. Es 

farà especial èmfasis en les en el marc normatiu municipal i en les bones 

pràctiques, propostes que s’estan treballant, i exemples ja existents. Per això, 



comptarem amb experiències especifiques i situacions quotidianes per poder 

aconseguir una veritable garantia dels drets humans més propers.  

 

Objectiu i justificació  

L’origen de l’acció proposada radica en la necessitat de garantir una estructura i 

una atenció no discriminatòria en els serveis municipals, sense perdre de vista que 

vivim en un món global, on les experiències d’altres ciutats poden servir per 

millorar la nostra realitat diària. 

L’objectiu de la sessió és millorar la qualitat democràtica de la nostra societat a 

través del coneixement de mecanismes i instruments posats a disposició dels 

treballadors municipals per tal de garantir una estructura i una atenció no 

discriminatòria als serveis municipals posats a disposició de la ciutadania per 

reclamar casos o situacions de vulneracions de drets, com els deures derivats al 

respecte.  

Objectius específics  

 Sensibilitzar sobre els mecanismes de protecció a nivell local per defensar i 

exigir el compliment dels drets humans i identificar quina és la 

responsabilitat de l’administració local per tal de garantir-los.  

  Donar a conèixer als treballadors i treballadores municipals els drets 

humans com a base i principi fonamental per mantenir unes relacions 

humanes igualitàries, generant consciència entre la ciutadania sobre 

l’exercici dels seus drets i la possible denúncia en cas de vulneració.  

 

Metodologia  

La sessió formativa proposa la realització d’un taller que incorpora una metodologia 

d’aprenentatge de coneixements a través de la interacció que tindrà una durada de 3 

hores  i es dividirà de la següent manera: . 

1. Mecanismes i instruments normatius d'àmbit local per combatre la 
discriminació des dels serveis municipals. 

2. Presentació d'un cas pràctic i dinàmiques grupals a partir d'experiències 
col·lectives de les persones participants.  

Aquest taller és la continuació d'una sèrie de formacions iniciades al 2016 amb la 
Regidoria de Drets Civils i Ciutadania.  

 

Destinataris 

Treballadors i treballadores municipals de l’Ajuntament de Sabadell.  



Lloc i data 

Dilluns 29 de gener de 2018 de 10.30 a 13.30h a un espai cedit per la Regidoria de 

Drets Civils i Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell (Casal Pere Quart, Rambla 69, 

Sabadell).  

 

Docència  

David Bondia, president de l’IDHC i professor de Dret Internacional Públic a la 

Universitat de Barcelona, expert en drets humans i dret a la ciutat.  

 


