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DECLARACIÓ 
PROJECTE DE LES CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS 

 

Trenta anys després de la guerra dels Balcans, Europa torna a ser un continent en guerra. 
russa contra Ucraïna, que se suma a altres conflictes armats en altres regions, 

fa més necessari que mai reivindicar la pau i els drets fonamentals com a eixos vertebradors de 
les polítiques públiques nacionals i internacionals. Valors als quals cal afegir el de la solidaritat a 
les persones que migren en tot el món a conseqüència dels conflictes i empitjorament de les 
condicions de vida. 

constituït en actors de les polítiques de pau i drets humans. En solidaritat i suport amb les lluites 
pels drets humans que se succeeixen arreu del món, diversos municipis catalans organitzen, per 

bliques, el 
Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. 

Aquest projecte té per finalitat fer valdre la tasca de defensores i defensors de drets humans: 
persones i associacions civils que promouen i protegeixen els drets i les llibertats fonamentals 
posant, moltes vegades, en perill la seva vida i llibertat; particularment el dret a la pau, els drets 
de les persones migrades i refugiades, el dret a la terra i al medi ambient, els drets civils i polítics, 

indefensió com les dones i el col·lectiu LGTBI. 

Després de dos anys de la pandèmia covid-19, en què han crescut les vulnerabilitats socials, és 
més important que mai protegir les persones que ens protegeixen. És per això que un any més 
es dona suport al projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans. 

Per tot plegat, adopta els següents ACORDS: 

1. Reivindicar la vigència i el ple respecte del dret a la pau i el dret de les persones que 
defensen la pau i els drets humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni 
amenaces. 
 

2. Reivindicar igualment el ple respecte dels drets fonamentals de les persones refugiades, 
amb particular cura pel que fa als drets de les dones i els infants, en tots els estadis de 
la migració; des de llur sortida del país fins al seu assentament definitiu o, si així ho 

 
 

3. 
i comunitats que defensen el medi ambient i la terra, així com les que defensen els drets 
de les dones, de les persones LGTBIQ i de les persones migrants i refugiades. 
 

4. Condemnar la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores de 
drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur 
persecució per part de governs autoritaris, però també de governs democràtics, 
empreses, grups armats i altres actors. 
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5. 
covid- 19, que viuen determinades minories i determinats col·lectius i/o grups i la 
indefensió que pateixen davant les violacions dels seus drets. 
 

6. Renovar el compromís amb els drets humans a escala local i ens comprometem a 
mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors i 
defensores de drets humans, tant a escala local com internacional. 
 

7. 
humans injustament empresonades únicament per dur a terme la seva tasca, 
particularment de Nasrin Sotoudeh (Iran); Ilham Tohti (minoria uigur de la Xina) i 
Abdulhadi Al-Khawaja (Bahrein). 
 

8. Es compromet a difondre la labor de les persones defensores i a facilitar la reflexió i el 
debat, reconeixent la importància de l'educació a casa nostra, especialment entre el 
públic jove. 
 

9. 
polítiques públiques de suport als defensors i defensores dels drets humans a escala 
nacional i internacional. 

 

Octubre de 2022 

 

 

 

 

    

Grup ERC      Grup CUP 

 

 

 

 

 

     

Grup Junts per Tarragona    Grup PSC 
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Grup Ciutadans      Grup PP 

 

 

 

 

 

        Sr. Hermán Pinedo Sánchez 

Grup En Comú Podem       Conseller no adscrit 

 

 

 

 

 

Sra. Sonia Orts Leiva      Sr. José Luís Calderón Aisa 

Conseller no adscrit      Conseller no adscrit 

 

 

 

     

 

 


























































































