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SUGGERIMENT 1/2020 

 

 

Actuació d’ofici en defensa de l’interès superior de l’Infant 
 

 

 

La Síndica reconeix i impulsa el dret dels infants i adolescents de participar 
activament, en funció de les característiques dels seus diferents nivells de 
desenvolupament evolutiu, en tots aquells àmbits de  la vida quotidiana, social o 
política que els afecta . En aquest sentit, la Síndica considera que, per tal que la 
participació dels infants i adolescents sigui efectiva, és fonamental promoure projectes 
i polítiques públiques que la propiciïn.  
 
En el seu anterior mandat (2010-2016), la Síndica ja va mostrar el seu especial 
interès per l’educació en valors dels infants i ado lescents de la nostra ciutat 
engegant un projecte educatiu i formatiu anomenat “ Educació en valors” que, 
juntament amb la Comissió de Drets Humans de l’Il·l ustre Col·legi d’Advocats de 
Terrassa , s’ha anat impartint i consolidant any rere any en e ls centres escolars . 
 
Precisament fruit d’aquest exitós projecte educatiu, la Síndica ha proposat aquest any 
a l’alumnat de tercer d’ESO de l’escola Vedruna Vall de Terrassa fer propostes de 
millora envers algun dels articles de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat (CESDHC) i, un cop realitzada la feina, aquests han aportat les 
seves idees. Dit això, procedeixo a fer una síntesis del treball conjunt presentat per 
l’alumnat:  
 
“Els professors/es van assignar un article concret de la Carta per a treballar-la i fer-ne 
les propostes esmentades. Concretament: 

• L’alumnat de 3r d’ESO “A” va enfocar-se en l’Article II, el qual resa de la 
següent manera:  
 
Article II – Principi d’igualtat de drets i de no-discriminació  
 

1. Els drets enunciats en aquesta Carta són reconeguts a totes les 
persones que viuen a les ciutats signatàries, independentment de la 
seva nacionalitat.  

 

Propostes de millores de l’alumnat de 3r d’ESO de l’escola Vedruna 

Vall respecte l’aplicació d’alguns articles de la Carta Europea de 

Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat 
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2. Aquests drets 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.  

 

• L’alumnat de 3r d’ESO “B” va enfocar-se en l’Article III, el qual resa de la 
següent manera:  
 
Article III – Dret a la llibertat cultural, lingüística i religiosa 
 

1. Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a exercir i desenvolupar 
la llibertat cultural. 

 
2. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a exercir la seva llibertat 

lingüística i religiosa. Les autoritats municipals, en col·laboració amb les 
altres administracions, fan tot allò necessari per tal que els infants de 
grups lingüístics minoritaris puguin estudiar la llengua materna.  

 
3. La llibertat de consciència i de religió individual i col·lectiva queda 

garantida per les autoritats municipals a tots els ciutadans i ciutadanes. 
En el marc de la legislació nacional, les autoritats municipals duen a 
terme totes les accions necessàries per garantir aquest dret i vetllen per 
evitar la creació de guetos.  

 
4. En el respecte del laïcisme, les ciutats afavoreixen la tolerància mútua 

entre creients i no creients, com també entre les diferents religions.  
 
5. Les autoritats municipals conreen la història de la seva població i 

respecten la memòria dels difunts, tot assegurant el respecte i la dignitat 
dels cementiris.  

 

• L’alumnat de 3r d’ESO “C” va enfocar-se en l’Article III, el qual resa de la 
següent manera:  
 
Article IV – Protecció dels col·lectius i ciutadans vulnerables 

 
1. Els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret a 

gaudir de mesures específiques de protecció.  
 
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.  
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3. Les ciutats signatàries adopten polítiques actives de recolzament a la 
població més vulnerable, garantint a cada persona el dret a la 
ciutadania.  

 
4. Les ciutats prenen totes les mesures indispensables per tal de facilitar la 

integració de tots els ciutadans i ciutadanes sigui quina sigui la causa 
de la seva vulnerabilitat, i evitar els assentaments de caràcter excloent.  

 

L’alumnat va elaborar una carta dirigida directament a la Síndica de Greuges explicant 
la seva percepció i propostes de millora envers l’Article corresponent. L’anàlisi dels 
articles es presenta a continuació.  
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ANÀLISI DELS ARTICLES PER PART  DE L’ALUMNAT  

Tercer d’ESO “A” 

Preocupació dominant de l’alumnat  

De tots els i les alumnes de la classe de tercer d’ESO “A”, no n’hi ha cap que afirmi 
que, actualment a Terrassa, no es produeixin actes discriminatoris. I, de fet, més de la 
meitat de la classe assevera obertament que existeixen tals casos, ja sigui per raó de 
color, edat sexe o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o social 
o nivell d’ingressos. No obstant, alguns d’ells/es asseguren que, l’Article II, s’aplica bé 
a la ciutat en qüestió.  

Més del 40% de l’alumnat ha viscut directa o indirectament una experiència de clara 
discriminació i, per tant, la vulneració del dret en qüestió. La majoria d’aquestes, 
pertanyents a comentaris o insults i rebuig laboral. Val a dir, que en tots els casos 
d’alumnes que han presenciat un acte discriminatori determinat, la seva posterior 
proposta de millora s’ha encaminat en aquest sentit. Podem afirmar, doncs, que 
l’experiència viscuda influencia a l’hora de buscar el tipus de solucions al problema 
actual de la discriminació.   

En general la preocupació predominant de l’alumnat, és a dir, el tipus de discriminació 
prominent, s’expressa en el gràfic següent:  
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Tot i que el 30% de la classe es mostra preocupada per la discriminació en general (o 
no l’especifica), una clara majoria proposa millores en l’àmbit de l’ètnia, fruit del seu 
neguit al respecte, tal com evidencia aqueta representació gràfica.  

Davant d’aquestes circumstàncies, l’alumnat, suggereix una sèrie de propostes de 
millora, les quals es poden dividir en funció de l’àmbit d’actuació. Tanmateix, els 
objectius generals són: visibilitzar les discriminacions, siguin del tipus que siguin; 
conscienciar a la població que tothom té els mateixos drets i, per tant, en última 
instància, eradicar tot tipus de discriminació.   

A manera de concreció de propostes per arribar a tals objectius, es detallen les 
iniciatives segons l’àmbit d’acció concret: 

 

Propostes d’àmbit sociopolític  

- Cartells de conscienciació 
- Punt de queixes per a víctimes d’actes discriminatoris 
- Llei que penalitzi les discriminacions 
- Aprendre a respectar-nos 
- Xerrades per a nouvinguts/es 
- Articles setmanals als diaris on s’expliquin els actes discriminatoris succeïts 
- Creació d’una aplicació que gravi les converses en cas d’agressió  
- Creació d’una aplicació per puntuar el tracte rebut als comerços 

 

Propostes d’àmbit educatiu  

- Xerrades específiques a les escoles 
- Classes amb diversitat ètnica 
- Educació que emfatitzi que “tots som iguals” 

 

Propostes d’àmbit econòmic  

- Ajuts econòmics per a les persones nouvingudes 

- Restauració de les escoles amb un alt índex d’immigració 
 

Propostes d’àmbit laboral  

- Igual feina, igual sou 
- Control a l’hora de contractar un nou treballador/a per evitar discriminacions 

- Mateixes oportunitats laborals per a tothom 
- Entrevistes a cegues 
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Sancions 

La sanció per a les persones o empreses que incomplissin les propostes exposades 
seria una multa, la quantia de la qual aniria en funció de la gravetat de la infracció, 
serveis a la comunitat o, en casos molt greus, la presó.   

 

Nombre de propostes en funció de l’àmbit d’acció 

El percentatge d’alumnes que elaboren les seves propostes en un o altre àmbit d’acció 
es manifesta en la representació gràfica següent: 

 

 

De manera que es pot afirmar que l’alumnat, considera que per eradicar les 
discriminacions, cal centrar-se en l’àmbit sociopolític així com l’educatiu.  
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Tercer d’ESO “B” 

La majoria de l’alumnat que composa la classe de tercer d’ESO “B” creu que, a 
Terrassa, s’exerceix bé el dret a la llibertat cultural, lingüística i religiosa. Tanmateix, 
excepte una alumna, tothom considera que segueix havent-hi actes de discriminació al 
respecte, tal com ho afirmen més del 60% de la classe.  

El 35% l’alumnat ha viscut directa o indirectament una experiència de clara 
discriminació i, per tant, una vulneració flagrant del dret en qüestió. La majoria 
d’aquestes, estan relacionades amb la negació d’entrada a comerços o discoteques 
per motius ètnics. Val a dir, que en tots els casos d’alumnes que han presenciat un 
acte discriminatori determinat, la seva posterior proposta de millora s’ha encaminat en 
aquest sentit. Podem afirmar, doncs, que l’experiència viscuda influencia a l’hora de 
buscar el tipus de solucions a la vulneració del dret a la llibertat cultural, lingüística i 
religiosa.   

En general, la preocupació predominant de l’alumnat, és a dir, el tipus de discriminació 
prominent, s’expressa en el següent gràfic:  

 

La preocupació per excel·lència, tal com fa palès el gràfic, és la que gira al voltant de 
la discriminació racial/cultural, la qual suposa el 44%. Cal precisar que, en realitat, 
aquest percentatge és major si li sumem l’alumnat que assegura estar preocupat per la 
discriminació en general.   

Davant d’aquestes circumstàncies l’alumnat suggereixen una sèrie de propostes de 
millora, les quals es poden dividir en funció de l’àmbit d’actuació. Tanmateix, els 
objectius generals són: augmentar la diversitat ètnica a les escoles, barris i mitjans de 
comunicació i audiovisuals; creació de més espais religiosos diversos; conscienciar a  
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la població que tots/es tenim els mateixos drets i, per tant, en última instància, eradicar 
tot tipus de discriminació per raó de cultura, llengua o religió. 

A manera de concreció de propostes per arribar a tals objectius, es detallen les 
iniciatives segons l’àmbit d’acció concret: 

 

Propostes d’àmbit sociopolític  

- Llei que penalitzi la discriminació per raó de cultura, llengua o religió 
- Creació de més espais públics per a la pràctica de les diferents religions 
- Repartir les persones de diferents nacionalitats pels diferents barris de 

Terrassa evitant així els barris gueto.  
- Augmentar la diversitat ètnica en els mitjans audiovisuals  
- Creació d’una institució que es dediqui exclusivament a l’exercici del dret a la 

llibertat cultural, lingüística i religiosa  
- Premiar a les organitzacions que respectin l’Article III de la CESDHC 
- Matisar el concepte de “llibertat cultural” de l’Article III de la CESDHC 
- Donar a conèixer la Síndica de Greuges de Terrassa 

- Posar els cartells dels establiments en català 
 

Propostes d’àmbit educatiu 

- Educar en clau “Tots som iguals i, per tant, tenim els mateixos drets” 
- Repartir als infants de diferents nacionalitats en les diferent escoles 

terrassenques evitant les escoles gueto 

- Autobús escolar gratuït per als infants de famílies immigrants 

- Xerrades escolars sobre la Síndica de Greuges de Terrassa 

- Xerrades escolars sobre discriminació cultural, lingüística i religiosa 
 

Propostes d’àmbit laboral/econòmic 

- Proporcionar una feina laboral a les persones nouvingudes 

 

Sancions 

Les sancions per a les persones o empreses que incomplissin les propostes 
exposades serien unes multes, la quantia de les quals aniria en funció de la gravetat 
de la infracció.  
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Nombre de propostes en funció de l’àmbit d’acció 

El percentatge l’alumnat que elabora les seves propostes en un o altre àmbit d’acció 
es manifesta en la representació gràfica següent: 

 

 

 

De manera que es pot afirmar que l’alumnat considera que per eradicar les 
discriminacions, cal centrar-se en l’àmbit sociopolític així com l’educatiu.  
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Tercer d’ESO “C” 

La majoria de l’alumnat de la classe de tercer d’ESO “C” creu que a Terrassa es té 
molt en compte la protecció dels col·lectiu i ciutadans més vulnerables. No obstant 
això, gran part considera que podria haver millores al respecte. De fet, gairebé la 
meitat de la classe lamenta les barreres arquitectòniques de la ciutat que impedeixen 
una còmode circulació per a les persones amb mobilitat reduïda i que, per tant, 
necessiten d’una cadira de rodes, un caminador o unes crosses.  

Tot i que el percentatge de les experiències viscudes per part de l’alumnat envers 
l’Article IV de la CESDHC és baix, el 100% estan relacionades amb la dificultat d’accés 
o circulació de persones que necessiten una cadira de rodes per moure’s. Val a dir 
que, en tots els casos que han presenciat un acte discriminatori determinat, la seva 
posterior proposta de millora s’ha encaminat en aquest sentit. Podem afirmar, doncs, 
que l’experiència viscuda influencia a l’hora de buscar el tipus de solucions a la 
protecció dels col·lectius i ciutadans més vulnerables.    

En general, la preocupació predominant de l’alumnat, és a dir, el tipus de discriminació 
prominent s’expressa en el següent gràfic:  

 

 

 

La preocupació predominant, tal com evidencia el gràfic, gira entorn a les persones 
amb mobilitat reduïda, la qual suposa el 44% del total d’alumnes. També cal destacar 
el neguit mostrat per la discriminació cap el col·lectiu en qüestió, especialment cap a la 
gent gran i les persones amb algun tipus de discapacitat.   
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Davant d’aquestes circumstàncies l’alumnat suggereix una sèrie de propostes de 
millora, les quals es poden dividir en funció de l’àmbit d’actuació. Tanmateix, els 
objectius generals són: millorar la vida de les persones discapacitades, garantir els 
drets de les persones més vulnerables i que tothom pugui fer tres àpats al dia.  

A manera de concreció de propostes per arribar a tals objectius es detallen les 
iniciatives segons l’àmbit d’acció concret: 

 

Propostes d’àmbit sociopolític 

- Eliminació de les barreres arquitectòniques (arranjar carrers, posar ascensors a 
tots els edificis) 

- Llei que penalitzi la discriminació cap al col·lectiu i ciutadans més vulnerables 
- Grup de voluntaris que facin activitats per a les persones amb discapacitat 

mental 
- Premiar a les persones que ajuden als col·lectius més vulnerables 

- Creació de centres d’ajuda (física i psicològica), residències i augmentar l’ajut 
domiciliari 

- Creació d’una associació de recollida d’aliments per a les persones amb 
dificultats econòmiques 

- Xerrades per promoure una societat inclusiva 
- Campanya de conscienciació a través de les xarxes socials 
- Rètols per promoure el respecte cap a la gent gran 
- Classes d’educació física al gimnàs municipal per enfortir la musculatura 

d’aquells/es que ho necessitin  
 

Propostes d’àmbit educatiu  

- Xerrades a les escoles a l’alumnat de la ESO sobre l’atenció a les necessitats 
de la gent gran  

- Fomentar la relació de joves i discapacitats  
 

Propostes d’àmbit econòmic 

- Ajut econòmic per aconseguir una cadira de rodes en cas de necessitar-la 
- Més recursos per ajudar les persones més vulnerables 
- Ajut econòmic, mèdic i social per a les famílies dels col·lectius vulnerables 
- Ajuts econòmics a les empreses per a que donin més oportunitats laborals a les 

persones discapacitades 

 

Propostes d’àmbit laboral 

- Adaptar els llocs de treball de les persones discapacitades 
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- Creació de “centres de treball” per a persones discapacitades 
- Millorar les condicions d’atur, baixa laboral i jubilació de les persones en règim 

d’autònoms  
 

Sancions 

Les sancions per a les persones o empreses que incomplissin les propostes 
exposades serien unes multes, la quantia de les quals aniria en funció de la gravetat 
de la infracció.  

 

Nombre de propostes en funció de l’àmbit d’acció 

El percentatge l’alumnat que elabora les seves propostes en un o altre àmbit d’acció 
es manifesta en la representació gràfica següent: 

 

 

 

De manera que es pot afirmar que l’alumnat considera que per eradicar les 
discriminacions, cal centrar-se en l’àmbit sociopolític.  

 

 

 



 

 
 
Masia Freixa 
Plaça Josep Freixa i Argemí, 11 
08224 - Terrassa 
Tel. 937 397 078 
sindica.greuges@terrassa.cat 
www.sindicaterrassa.org 
@SindicaTerrassa 

 

 13 

 

Conclusions 

La majoria de l’alumnat de les tres línies de tercer d’ESO (A, B i C) creu que els 
Articles II, III i IV de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat 
s’apliquen força bé a la ciutat de Terrassa. Alhora però, són conscients que se 
segueixen produint discriminacions per diversos motius, així com d’algunes de les 
mancances de la ciutat. L’objectiu més recorrent s’ha mantingut en la necessària 
conscienciació de la població envers aquests drets recollits a la CESDHC,  i en el cas 
específic de l’Article IV, en l’arranjament dels carrers de Terrassa per eliminar les 
barreres arquitectòniques que dificulten la circulació de les persones amb mobilitat 
reduïda.” 

 

Atentament, 
 

 

 

Isabel Marquès Amat 
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa 
 

Terrassa, 18 de desembre de 2020 
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