Document de PROPOSTES de les “I Jornades Locals sobre la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”
Les Jornades han propiciat una important cartera de propostes, que no poden ser considerades
com a conclusions, però que constitueixen un cos de constatacions i de suggeriments pel futur
de la nostra ciutat i, per tant, eixos a ser tinguts en compte per l’Administració municipal i per la
societat civil local, en el marc de la “Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat”.

0. Objectius aconseguits pel fet de la celebració de les Jornades:
a. S’ha penjat a la web de l’Ajuntament el text de la “Carta
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”.
b. S’ha produït una feliç confluència entre Ajuntament, Creu Roja i
Síndic de Greuges, que pot significar un pas endavant per la
difusió i defensa dels Drets Humans i de la “Carta...”
c. La “Carta Europea...” ha començat a deixar de ser un univers
ignorat, iniciant-se un important procés puntual de participació.
Queda pendent la universalització d’aquesta presa de
consciència.
1. Reforçar la difusió dels Drets Humans i, en concret, de la “Carta Europea
de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat” entre els ciutadans de
Cornellà:
a. Reforçar el programa de presència dels Drets Humans a les
Escoles a través de Creu Roja, incorporant a l’acció el Síndic
Local de Greuges, com a institució de defensa de les persones i
per la resolució de conflictes a través de la mediació.
b. Consolidar la celebració del Dia dels Drets Humans (10 de
desembre), centrant-lo en la difusió popular de la “Carta...”.
c. Constituir una Mesa Permanent per la difusió i desenvolupament
de la “Carta Europea...”, composada inicialment per la Creu
Roja, la Regidoria de Polítiques d’Igualtat i d’Integració i el Síndic
de Greuges. S’encarregaria també d’organitzar les successives
edicions de les Jornades.
2. Compromís del Síndic de Greuges de Cornellà de fer referència a
l’articulat de la “Carta Europea...” en les seves Recomanacions a
l’Ajuntament.
3. Expressar la preocupació per l’aparent inevitabilitat, en el context de la
globalització, de la concentració d’una gran part de la població
mundial en grans àrees urbanes, produint-se grans bosses de

discriminació i exclusió social. I plantejar a l’Ajuntament de Cornellà que
sigui actiu en la defensa de la igualtat i, en particular, de la capacitat
de decisió i d’autonomia de la nostra ciutat, encara que sigui en el
marc de la gran conurbació metropolitana de Barcelona.
4. Revisar la gestió dels drets socials, econòmics, culturals i ambientals, en
el marc general i en l’específic de crisi econòmica en que estem
immersos:
a. Reconèixer la necessitat de valorar com a objectiu prioritari la
prevenció de la pobresa, com a factor primordial de
marginació, adoptant mesures estructurals adequades i
evitant que la tramitació dels serveis inclosos en la “Carta de
serveis especialitzats” distregui els Serveis Socials de Base de
l’atenció a la pobresa.
b. Es valora positivament el fons per atendre situacions
sobrevingudes per la crisi i la creació d’Agències
interdepartamentals (en concret per la “inclusió social”) per
part de l’Ajuntament. Advertint, però, que els recursos
previstos poden ser insuficients i caldrà novament fer prioritats
en el pressupost.
c. Es constata la riquesa d’entitats de caràcter social a la ciutat i
es posa en evidència que l’impuls del treball en xarxa entre
l’Ajuntament i aquestes entitats és una alternativa essencial
per poder enfrontar la situació de crisi persistent que vivim.
Això requereix l’ampliació del suport municipal cap a aquesta
xarxa.
d. Es constata la insuficient eficàcia en l’aplicació de la Llei de
suport a la dependència, produint-se retards inexplicables i
complexitats administratives greus en la seva tramitació. Cal
que l’Ajuntament col·labori decididament a trobar formes de
superació d’aquestes situacions.
e. S’insisteix en la importància vital de la reinserció laboral,
advocant per la necessitat de reforçar l’oferta de reciclatge
professional, en la mesura del possible garantint una renda
mínima (amb recursos locals o generals), o per la creació de
noves línies d’ocupació, reorientant, si cal, recursos inicialment
destinats a obres (en la línia aprovada recentment per la
Diputació de Barcelona), mantenint i millorant els serveis
públics i garantint la qualitat de l’ocupació en l’Administració
local, empreses dependents i contractistes de l’Administració
(*).
f.

Es proposa una major oferta d’habitatges de lloguer públic i
permanent. I es demana també una revisió dels paràmetres
generals de les polítiques municipals d’habitatge, a la vista de

la nova Llei del Dret a l’Habitatge i de la radical modificació
dels mercats immobiliari i financer, tant condicionats els
darrers anys per objectius fortament especulatius.
g. Les persones o els col·lectius amb risc d’exclusió social també
son una realitat de la comunitat local, que cal enfrontar,
evitant les actituds excloents i esmerçant recursos adequats a
la seva reinserció. Entre altres, recuperant l’estudi de possibles
alternatives residencials.
h. Els estrangers en situació irregular no poden ser exclosos
malgrat tot, dels seus drets com a persones i, per tant, de les
prestacions mínimes de subsistència, salut, educació,
habitatge, assistència i respecte mentre gestionen la seva
situació, d’acord amb les lleis.
i.

És responsabilitat comunitària i de l’Administració la
sensibilització dels ciutadans pel reconeixement universal dels
drets humans, fomentant actituds generoses i compromeses
amb els més dèbils i evitant que ens convertim en consumidors
egoistes de serveis públics, ignorants dels deures amb la
comunitat.

j.

Tenint en compte la baixa taxa de verd real per habitant de la
ciutat de Cornellà (2,13 m2/habitant), en comparació amb la
recomanació de l’OMS (10-15 m2/hab.), es demana
l’Ajuntament que, vistos els nous desenvolupaments urbanístics
(realitzats o previstos) a l’àrea de ribera, faci una planificació
acurada i eficaç de noves àrees verdes al llarg del riu
Llobregat.

k. Es constata la riquesa i varietat de la vida cultural de la ciutat,
amb el suport municipal. Es constata que la lluita contra la
discriminació digital ha de ser posada al centre de la política
cultural i social de l’Ajuntament.
l.

Els recursos de salut i socials de la comunitat local son molt
importants. Però cal que treballin en xarxa, per garantir-ne la
màxima eficàcia i assolir el millor equilibri entre la demanda i
l’oferta, respectant la igualtat de tota la ciutadania.

m. La comunitat i l’Administració han de col·laborar en el disseny
i la gestió de la ciutat. Cal evitar el concepte d’una
Administració, botiga paternalista de serveis, i d’una
comunitat, consumidora passiva i exigent de serveis. Cal
aprendre a treballar en xarxa, garantint espais de
participació.
(*) S’incorpora a aquestes conclusions, com a document annex, la intervenció
dels sindicats UGT i CC.OO. en la tercera sessió de les Jornades.

