
Actualment és interessant llegir la Declaració Universal 
dels Drets Humans: “Tots els éssers humans neixen lliures i 
iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, 
i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres”. 
I en el preàmbul:  “s’ha proclamat com l’aspiració més eleva-
da de tothom l’adveniment d’un món on els éssers humans, 
deslliurats del temor i la misèria, puguin gaudir de llibertat d’ex-

pressió i de creença”.  En l’àmbit local s’ha de vetllar per tractar a tots els ciutadans com 
a iguals sense discriminacions. Treballant per a la defensa dels drets de les persones i 
fent un treball en xarxa i transversal per l’atenció de les persones en situacions de risc i de 
discriminació. Queda limitat als recursos i competències pròpies però dóna la possibilitat 
d’informar, assessorar i prevenir als nostres veïns i veïnes i treballar conjuntament amb 
les entitats per oferir suport i acompanyament exercint el dret a la igualtat d’oportunitats i 
garantir la plena ciutadania. 

Són exemples a nivell del nostre poble:
- Polítiques adreçades a sectors generacionals. Serveis i accions per als joves i/o la 

gent gran busquen evitar l’exclusió social promovent la participació.
- Treballar amb respecte a la diversitat de creences i conviccions.
- Polítiques de gènere. Accions des de Benestar Social  encaminades a la igualtat d’ho-

mes i dones assistint i orientant a les situacions de discriminació, violència o desigualtat.
- Polítiques d’acollida. Vetllar perquè les persones nouvingudes puguin cobrir les ne-

cessitats bàsiques, conèixer l’entorn i els recursos on conviuen.
- Polítiques d’igualtat. Garantir que es pugui viure amb llibertat amb independència de 

la situació personal o l’orientació sexual.
- Polítiques de participació i de foment de la democràcia.
- Polítiques de Benestar Social i Desenvolupament econòmic. Garantint habitatge i 

treballs dignes com a exemples. 
No vull acabar sense fer una crida al diàleg i al respecte en pro de la convivència i la 

cohesió on els drets individuals i la llibertat d’expressió no es vegin amenaçats ni atacats 
i ens permetin a tots viure i conviure a Centelles amb respecte a totes les sensibilitats i 
condemnant qualsevol tipus de violència.

Els drets civils inclouen drets com la llibertat 
de pensament i d’expressió, el dret de reunió i as-
sociació, el dret a vot, a un judici just i a la lliure 
determinació dels pobles. Alguns considerem que 
són drets naturals i inalienables de tots els éssers 
humans. Si bé hi ha altres drets fonamentals (es-

pecialment socials, com el dret a l’habitatge, als aliments o a la pròpia 
vida), és evident que els drets civils es troben en el nucli més bàsic 
d’exigències a l’estat per poder parlar d’una situació democràtica: sense 
la seva protecció efectiva, no existeix llibertat. Aquests drets es troben 
recollits i desenvolupats en la Carta Internacional de Drets Humans, un 
conjunt de tractats internacionals firmats i ratificats per l’Estat espanyol i, 
per tant, d’aplicació avui i aquí.

Ara (article escrit a 24/09/17), resulta molt fàcil entendre el significat 
bàsic d’aquestes formulacions tan teòriques: l’Estat porta una setmana 
atacant els nostres drets civils realitzant escorcolls i detencions amb l’ob-
jectiu declarat d’impedir el dret de vot dels ciutadans de Catalunya. Cal 
eixamplar mires, els nostres objectius no es limiten al simple respecte a 
les llibertats elementals. És necessari que les administracions públiques 
i especialment els ajuntaments per ser el primer nivell d’organització po-
lítica, adoptin una actitud activa i de promoció dels drets civils per tal de 
perfeccionar la nostra democràcia. El consistori ha d’adoptar polítiques 
d’interculturalitat que generin fraternitat i consciència col·lectiva sense fer 
desarrelar ningú. Calen mesures concretes per fomentar la consciència 
crítica, la ciutadania activa i la introducció de mecanismes de democrà-
cia directa. Sense governants (també locals) conscients d’aquests rep-
tes col·lectius, mai arribarem “nord enllà, on diuen que la gent és neta i 
noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç!” (Salvador Espriu).

Què en pensen de: Com preservar els drets civils en l’àmbit municipal?
Opinió
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Viure i conviure
a Centelles

Els ajuntaments en l’hora dels 
atacs als drets civils bàsics

Josep Paré Aregall
Regidor de Benestar Social

Josep Arisa Muns - Membre d’AraJunts 
i militant d’ERC i les JERC

La situació actual del País ha fet tornar a 
posar a primera fila conceptes tan fonamen-
tals com el dret a la llibertat d’expressió, la 
llibertat de manifestació i de reunió, i el dret 
a vot. 

Els Drets civils han de ser defensats i ga-
rantits per tot els organismes de jerarquia de govern, des dels 
poders de l’Estat fins als Ajuntaments, essent aquets els que 
tenen el contacte directe amb el ciutadà.  Els nostres represen-
tants els escollim per què així sigui i si qualsevol d’ells actua en 
contra, el poble ha de tenir la manera de reconduir-ho.  

Aquets dies ens trobem en aquesta situació i una part molt 
important de la ciutadania s’ha aixecat per denunciar-ho. Els 
nostres Ajuntaments han recollit la reivindicació signant mocions 
a favor del dret de vot o trobant la millor manera per garantir el 
seu exercici, al meu parer, entenent perfectament la feina de 
proximitat que els hi pertoca als representants municipals.

Arribat a aquest punt vull sumar-me a la denuncia de manca 
llibertat per poder exercir el dret a vot. Saber quina és la voluntat 
de la ciutadania és bàsic per qualsevol democràcia i, al gover-
nant, recordo escollit pel poble, no ha de tenir por en conèixer-
la. Els referèndums o actes de participació ciutadana haurien de 
ser garantits per qualsevol tipus de govern i cal generar el marc 
legal per que així sigui. Però no val de qualsevol manera. 

Votar? Si, sempre. Però en un entorn on pugui escollir la mi-
llor opció escoltant en llibertat.

En aquests dies en que la conculcació dels 
més elementals drets civils és patent en el 
nostre país, es fa més necessari que mai en-
tendre el seu significat i com s’han de defen-
sar. Els drets civils són aquell conjunt de drets, 
reconeguts per la llei, que protegeixen les lli-

bertats individuals del seu trencament il·legal, repressió, per part 
del poder establert i són garants de la participació de la persona 
en la vida cívico-política en situació d’igualtat i sense discriminació. 
Aquest drets, concretats en aquells que permeten el desenvolupa-
ment personal, com poden ser un treball i un salari digne, un habi-
tatge, assistència sanitària i educativa, participació en la vida píbli-
ca i comunitària de forma plena.  Aquests drets, assolits després 
de moltes i llargues lluites, actualment i amb l’argument de la crisi 
econòmica estan tenint un retrocés molt significatiu. Així amb l’ex-
cusa de la crisi i de la necessitat de mantenir el sistema, el que és 
fa es retallar cada cop més els fonaments d’aquest sistema social 
mal anomenat del benestar, produint-se un retrocés en favor d’un 
augment del benefici capitalista. Què es pot fer des dels municipis 
per contrarestar aquesta deriva? Doncs fonamentalment determi-
nar de forma transversal i prioritària el potenciar i defensar aquest 
conjunt de drets, no caient en el parany capitalista de l’ajustament. 
Així doncs en el disseny de les diferents polítiques públiques cal 
introduir objectius que afavoreixen el manteniment i potencien el 
gaudiment integral d’aquests drets així com definir indicadors que 
permetin monitoritzar la sostenibilitat dels mateixos.   

‘Si’ o ‘No’ o decidir amb drets 
i garanties

Omnia sunt communia!

David Mormaneu Pascual - Membre 
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Víctor Barquer - Militant d’Endavant i la 
CUP i regidor de l’Ajuntament de Centelles


