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Pensem localment, defensem globalment

Poques expressions recullen l'esperit i els objectius d'un congrés com la que
encapçala aquesta presentació. De fet, reflecteix perfectament la proposta
que es va anar configurant en els treballs previs a la convocatòria i, per
descomptat, en la Declaració de Girona que marca el full de ruta dels defensors
locals en un escenari cada vegada més complex i necessitat de referents.

Aquest petit opuscle és una declaració d'intencions i alhora un compromís. I
també, perquè no dir-ho, la constatació de que existeix un nexe comú entre
tots aquells defensors i defensores que treballen des de les seves ciutats i
municipis en la defensa dels drets dels ciutadans. Així ho vam constatar en els
tres jornades del Primer Congrés Internacional d'Ombudsman locals, celebrat
al novembre del 2016 a la ciutat de Girona.

Organitzar un congrés internacional no és fàcil i més si es tracta d'una experiència
inèdita amb el risc d'un resultat incert. Cal lideratge --i en aquest sentit, és de
justícia reconèixer el paper cabdal en l'impuls i definició del projecte del
Defensor de la ciutadania de Girona i en aquell moment president del FòrumSD
Ramon Llorente-i convicció. Amb els resultats a la ma podem qualificar el resultat
d'èxit.

Estic convençut que per  a tots aquells que estem compromesos amb els drets
de proximitat, el Congrés i la Declaració de Girona marca un abans i un
després. Ens permet constatar que no estem sols en el treball que desenvolupem
des de les nostres sindicatures i que la defensa dels drets de proximitat no té
fronteres.  Tenim molt camí per recórrer, com ho demostra el contingut de la
declaració, aprovada per unanimitat dels assistents a les jornades.

Que siguin les síndiques i els síndics catalans els qui hagin pres la iniciativa
no ha de sorprendre. L'experiència acumulada des que es va crear la primera
sindicatura a Lleida al 1990 i, posteriorment, a través el Fòrum de síndics,
síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya (FòrumSD)  són un actiu
 prou rellevant per a poder afirmar que el treball en la defensa del dret a la
ciutat, dels drets de proximitat, era i segueix sent necessari .

Un congrés no té sentit si no pressuposa  una continuïtat, si no crea xarxa, si
no s'intercanvien experiències i es consolida la comunicació entre els assistents
i tots aquells que treballen a favor d'una causa comuna. La Declaració de
Girona marca el camí. Ara i aquí, els municipis i les ciutats són punt de trobada
i referent en la defensa de drets.

Per tant, dir que el Dret a la ciutat és una peça cabdal a través del qual
s'articula la defensa dels Drets Humans ja no és una proposta teòrica si no
que s'ha convertit en una realitat. I que els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes només es poden defensar des de la proximitat és una necessitat
en un món cada vegada més global.

La voluntat dels síndics i de les síndiques que estem integrats al FòrumSD és
seguir avançant, convençuts, com es va demostrar a Girona, que es tracta
d'una voluntat compartida  i inexcusable en la construcció d'una societat més
justa, equilibrada i igualitària.

Joan Barrera Riba
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Un congrés per a l'esperança

L'organització i celebració del I Congrés Internacional de Síndics Locals o
Municipals, el novembre de 2016, a Girona, va ser un repte important i una
fita inesborrable en la petita història que vivim i escrivim cada dia els ombudsmen
locals als nostres pobles i ciutats, des de la proximitat, amb el contacte personal
i directe amb les persones. Els treballs, maldecaps, dubtes i problemes dels
preparatius, finalment s'han vist compensats sobradament per la il·lusió
compartida, la col·laboració i la participació de síndiques i síndics, defensors
i defensores d'onze països diferents, d'Europa i Llatinoamèrica.

El lema d'aquest congrés, "pensem globalment, defensem localment", ha estat
del tot encertat, perquè en un mon globalitzat, ara més que mai, es imprescindible
obrir-se al mon, sense perdre de vista el nostre arrelament i vinculació als
nostres pobles i ciutats, que és on les persones vivim, somiem, patim, treballem
i convivim. Com deia en el discurs d'obertura d'aquest gratificant congrés, "Les
persones vivim a les ciutats, als municipis, i aquí és on compartim esperances
i fracassos, possibilitats i problemes on fem més visible la democràcia participativa
i on sentim i constatem les discriminacions que neixen de l'atur, la pobresa o
el menyspreu de les diferències culturals i socials. I no es poden resoldre els
nous problemes que genera aquesta societat globalitzada  amb velles receptes.
Per això cal que obrim les nostres ments, cal que pensem des de la globalitat
que ens envolta i condiciona, però al mateix temps ens cal actuar en l'àmbit
en el que tenim responsabilitat i possibilitats, que no és altre que el municipi
on convivim". Hem compartit preocupacions i treball, experiències i objectius,
i hem pogut constatar el valor de la institució de l'ombudsman local com a
instrument de dinamització de la democràcia, de la defensa inequívoca dels
drets humans als nostres pobles, i d'impuls a la transparència i al bon govern
de les nostres ciutats, partint sempre de la defensa de la dignitat de tota
persona, sense adjectius.

El document final d'aquesta trobada, anomenat "Declaració de Girona",
expressió de la nostra reflexió, anàlisi i compromís, com a síndics locals, hauria
de ser el principi d'un nou i necessari camí per donar visibilitat a la nostra
feina, humil però necessària. Cal qüestionar les autoritats polítiques i
administratives sobre la conveniència d'instaurar aquesta institució de forma
generalitzada. Cal encetar un treball i una col·laboració en xarxa des dels
municipis per facilitar el treball individual i l'intercanvi d'experiències, com a
institucions unipersonals que som. Cal intentar que la nostra veu, en defensa
dels drets humans, arribi a Brussel·les i altres instàncies internacionals de manera
directa i nítida, com a referents locals en la defensa dels drets i llibertats dels
nostres conciutadans, des de la proximitat i sense burocràcia pel mig. Caldrà
implementar el compromís de la Declaració Universal dels drets humans i de
la carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat a fi de donar
efectivitat a aquestes declaracions en l'àmbit de la vida diària dels nostres
pobles.

Certament que la institució de l'ombudsman local no és l'únic camí per donar
solució a tots els problemes i conflictes que es generen als nostres municipis.
Però la Institució que representem és un instrument eficaç i humanitzador, una
institució que, coordinada en xarxa amb la resta de sindicatures i amb
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responsables de la cosa pública, i entitats diverses compromeses amb la
defensa de la dignitat humana, busca solucions per facilitar la vida a les
persones. Amb la nostra tasca, defensant els drets de les persones,  busquem
la màxima justícia, apliquem el principi d'equitat i valorem el principi de
proporcionalitat per tal de donar solució i sortida als problemes de les persones
de les nostres ciutats, humanitzant la dura burocràcia i flexibilitzant l'aplicació
de les normes, amb total independència dels poders públics.

L'àmplia participació, més de 60 sindicatures o defensories locals assistents i
els interessants i brillants ponents han, han fet de Girona un punt de referència
en el mon dels ombudsmen locals. Les diverses i variades aportacions dels
participants, l'exposició de maneres de treballar en el mon de la defensa dels
drets, la conveniència de implementar la col·laboració i la xarxa de relacions
entre les defensories dels diversos països  refermen la nostra convicció i el
nostre compromís per fer del nostre mon, i de les nostres societats, un lloc més
just, solidari i digne per a totes les persones. És un desig i una esperança que
espero sigui compartida i conformi la base de nous congressos per fer conèixer
el valor i el tresor de la institució de l'ombudsman en els nostres pobles i ciutats.
El camí està començat, la xarxa iniciada, per això caminarem i treballarem
units i il·lusionats, com hem fet aquests dies a Girona.

Ramon Llorente Varela
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L'associació de síndics i defensors locals de Catalunya

El FòrumSD és l'associació dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya. La seva principal
finalitat és donar suport als síndics i defensors associats i promoure els contactes, la formació, l'accés a
publicacions i els intercanvis tècnics entre ells.

La història del FòrumSD; La història dels Síndics locals a Catalunya

L'any 1990 la ciutat de Lleida decideix la creació, com una figura independent i separada de les responsabilitats
polítiques, la institució del Síndic de Greuges de La Paeria amb el nomenament del Sr. Simeó Miquel (1990-
1995) que és converteix en el primer síndic local dins d'aquesta etapa de recuperació de la institució en el
marc dels ajuntaments democràtics. Altres poblacions com Vilafranca del Penedès (1993), Tiana,
Granollers (1997), Santa Coloma de Gramenet i Girona (1999) implantaran també aquesta institució.

L'any 1999 es convoca a Granollers la primera trobada de defensors locals. Hi acudeixen 5 sindicatures i
s'estableix la periodicitat anual d'aquests intercanvis. En la trobada de l'any 2002, es produeix la creació
d'una llista de correu sota el nom de Fòrum de Síndics, amb l'objectiu d'incrementar el contacte quotidià.
Aquesta organització informal es manté fins a l'any 2005 quan, després que la relació entre les
sindicatures hagi consolidat els vincles i afavorit el desenvolupament d'objectius i fites comunes, s'acorda la
constitució del FòrumSD, una associació sense ànim de lucre, com un mecanisme al servei de les sindicatures
que facilita la continuïtat de les trobades, Jornades i Tallers de formació i altres vies d'assessorament, consultes
i serveis.

Finalitats del FòrumSD

L'associació està inscrita en el Registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya amb el núm: 32371.
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Donar suport als síndics i defensors en l'exercici de les competències en l'àmbit local de protecció i defensa
dels drets de la ciutadania reconeguts a la Constitució i a l'Estatut, la defensa de les llibertats públiques
i els drets de la ciutadania, així com els drets humans de proximitat, drets econòmics i socials, d'acord
amb la normativa vigent.

Promoure els contactes i els intercanvis tècnics, facilitar les consultes sobre casos i l'intercanvi d'informació.

Promoure el desenvolupament i la implantació de la institució en els municipis.

Establir relacions i convenis amb altres institucions, entitats i organismes per a la consecució dels objectius
abans esmentats.



La asociación de síndicos y defensores locales de Catalunya

El FòrumSD es la asociación de los Síndicos, Síndicas, Defensores y Defensoras locales de Cataluña. Su
principal finalidad es asistir a los síndicos y defensores asociados y promover los contactos, la formación, el
acceso a publicaciones y los intercambios técnicos entre sus miembros.

La història del FòrumSD; La història dels Síndics locals a Catalunya

En 1990 la ciudad de Lleida decide la creación, como una figura independiente y separada de las
responsabilidades políticas, la institución del Síndic de Greuges de la Paeria con el nombramiento del Sr.
Simeó Miquel (1990-1995) que se convierte en el primer síndico local dentro de esta etapa de recuperación
de la institución en el marco de los ayuntamientos democráticos. Otras poblaciones como Vilafranca del
Penedès (1993), Tiana, Granollers (1997), Santa Coloma de Gramenet y Girona (1999) implantarán también
esta institución.

En 1999 se convoca en Granollers el primer encuentro de defensores locales. Acuden 5 sindicaturas y establece
la periodicidad anual de estos intercambios. En el encuentro del año 2002, se produce la creación de una
lista de correo bajo el nombre de Fòrum de Síndics, con el objetivo de incrementar el contacto cotidiano. Esta
organización informal se mantiene hasta el año 2005 cuando, después de que la relación entre las
sindicaturas haya consolidado los vínculos y favorecido el desarrollo de objetivos y metas comunes, acuerda
la constitución del FòrumSD, una asociación sin ánimo de lucro, como un mecanismo al servicio de las
sindicaturas que facilita la continuidad de los encuentros, Jornadas y Talleres de formación y otras vías de
asesoramiento, consultas y servicios.

Finalidad del FòrumSD

L'associació està inscrita en el Registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya amb el núm: 32371.
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Asistir a los síndicos y defensores en el ejercicio de sus competencias en el ámbito local de protección y
defensa de los derechos de la ciudadanía reconocidos en la Constitución y en el Estatuto, la defensa
de las libertades públicas y los derechos de la ciudadanía, así como los derechos humanos de proximidad,
derechos económicos y sociales, de acuerdo con la normativa vigente.

Promover los contactos y el intercambio técnico, facilitar las consultas sobre casos y compartir información.

Promover el desarrollo y la implantación de la institución en los municipios.

Establecer relaciones y convenios con otras instituciones, entidades y organismos para la consecución
de los objetivos de la asociación.



The association of ombudsmen and local Ombudsmen of Catalonia

FòrumSD is the Catalonia's association of local ombudsmen, ombudswomen, and people's defenders. Its main
purpose is supporting ombudsmen and associated defenders and promoting contacts, training, access to
publications and technical exchanges between them.

The history of the FòrumSD; history of the local union in Catalonia

In 1990, the city of Lleida approves the creation of the institution of the Síndic de Greuges de La Paeria, as
a separate and independent figure from political responsibilities, with the appointment of Mr. Simeó Miquel
(1990-1995). It became the first local ombudsman within the process of recovering the democratic local councils.
Other towns like Vilafranca (1993), Tiana, Granollers (1997), Santa Coloma de Gramenet and Girona (1990)
also implemented this institution.

In 1999 was organised the first local defenders meeting in Granollers. Five ombudsmen attended the meeting
and established the annual periodicity of these exchanges. At the meeting of 2002, they created a mailing
list under the name of Ombudsmen Fòrum, with the aim of increasing the daily contact. This informal organization
stayed until 2005, when the Catalan ombudsmen relationships encouraged the development of common
goals. This led to the creation of FòrumSD, a non-profit association as a mechanism which facilitates the
continuity of meetings, conferences, workshops, and other forms of advice, consultation and services. Today
we have a total of 38 local ombudsmen serving close to 4 million inhabitants, about the 60% of the population
of Catalonia, and we have a large number of cities that are in process of creation and implementation of
this institution.

FòrumSD Objectives

The association is inscribed in the Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya with the number: 32371.
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Support the Ombudsman in the exercise of their functions, protecting and defending the citizen's rights
recognized in the Spanish Constitution and the Catalan Estatute, the defence of the civil liberties, as well
as local human rights, economic and social rights in accordance with current regulations.

Promote contacts and technical exchanges, facilitate consultations on cases and the exchange of information.

Promote the development and implementation of the institution in the municipalities.

Establish relationships and agreements with other institutions, organizations and agencies to achieve the
above objectives.



L'association de síndics sindiques defensors i defensores locals de Catalunya

Le ForumSD est l'association de " Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya ". Son principal
objectif est d'aider et assister les médiateurs associés et promouvoir les contacts, la formation, l'accès a
l'information de documentation et les échanges techniques entre tous ses membres.

L'histoire du ForumSD : l'histoire des médiateurs locaux en Catalogne

En 1990, la ville de Lleida a décidé de créer, en tant qu'organisme indépendant et sans responsabilités
politiques, l'institution de l'Ombudsman de La Paeria , nommant  M.Simeó Miquel (1990-1995) comme le
premier administrateur local dans cette phase de  création de l'institution dans le cadre des conseils municipaux
démocratiques. D'autres villes telles que Vilafranca del Penedès (1993), Tiana,Granollers (1997), Santa Coloma
de Gramenet et Girona (1999) mettront également en place cette institution.

En 1999, la première réunion des défenseurs locaux a été convoquée à Granollers. Il y a 5 sindicatures et une
 fréquence annuelle de ces contacts fut établie. Lors de la réunion de l'année 2002, une liste de diffusion sous
le nom de Trustees Forum s'est produite, dans le but d'augmenter les contacts permanents.
Cette organisation informelle s'est maintenue jusqu'en 2005, date à partir de laquelle, la relation entre les
Sindicatures s'est consolidée favorisant  le développement d'objectifs communs et la création du FòrumSD,
association à but non lucratif, reconnue comme un mécanisme au service des médiateurs facilitant  la continuité
de réunions, conférences et ateliers de formation et d'autres réseaux de conseils,
consultations et services aux associés..

Objectifs du ForumSD

L'association est inscrite au registre des associations de la Generalitat de Catalunya avec le numéro 32371.
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Assister les médiateurs dans l'exercice de leurs fonctions de protection et défense des droits de la citoyenneté
au niveau municipal , droits reconnus dans la Constitution de l'État espagnol et " l'Estatut de Catalunya
" ; défendre les libertés publiques et les droits de la citoyenneté, ainsi que les droits de l'homme dans la
proximité , ses droits économiques et sociaux, en accord avec les règlements ou lois actuelles.

Favoriser les contacts et échanges techniques, faciliter les consultations sur différents cas et partager
informations.

Encourager l'implantation et le développement de l'institution de médiateur au niveau municipal.

Etablir relation et collaboration avec d'autres institutions et organismes dans le but de réaliser les objectifs
de l'association.
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10.00h-11.00h Inauguració
Inauguración
Opening
Inauguration
M.H. Sr. Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya
Il·lma. Sra. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona
Sr. Ramon Llorente, president del FòrumSD i defensor de la ciutadania de Girona
Il·lm. Sr. Pere Vila, president de la Diputació de Girona
Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona

11.00h-11.30h Pausa cafè
Pausa café
Coffee Break
Pause café

11.30h-12.15h Conferència inaugural: Defensors/es en xarxa
Conferencia inaugural: Defensores en red
Opening conference: Ombudsmen Nets
Conférence inaugurale: Médiateurs en Réseau
Moderador
   Sr. Ramón Llorente, president del FòrumSD i defensor de la ciutadania de Girona
Ponent
   Il·ltre. Sr. Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya

12.15h-13.30h Sessió 1: La Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (CESDHC) al segle XXI
Sesión 1: La Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (CESDHC) en el 
siglo XXI
Session 1: European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City in 21st Century
Session 1: La Charte Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dans la Ville au XXIème siècle
Moderadora:
Sra Maria Glòria Valeri, síndica de Vilafranca del Penedès
Ponents:
Excm. Sr. José Manuel Bandrés, magistrat del Tribunal Suprem
Sr. Joan Canimas, professor d'Ètica Aplicada a la Universitat de Girona (UdG)

13.30h-14.30h Dinar
Almuerzo
Lunch
Déjeuner

15.00h-16.30h Sessió 2: Desenvolupament dels DDHH i de la CESDHC a les ciutats
Sesión 2: Desarrollo de los DDHH i de la CESDHC en las ciudades
Session 2: HHRR and ECSHRC development in the cities
Développement des Droits de l’Homme et de la Charte (CESDHC)
Moderador
   Sr. Joan Manel del Pozo, síndic i professor de Filosofia de la Universitat de Girona (UdG)
Ponents

    Il·lm. Sr. Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i alcalde de Pineda de Mar
   Il·lma. Sra. Marta Felip, vocal de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i alcaldessa de Figueres
   Il·lma. Sra. Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
   Sr. Álvaro Gil Robles, ex-defensor del pueblo, ex-comissari de Drets Humans del Consell d’Europa i director
   de la Fundación Valsaín

17.00h Visita cultural per Girona: Recorregut pel Call Jueu
Visita cultural por Girona: Recorrido por el barrio judío
Cultural Visit: Jewish Quarter walkaround
Visite culturelle du Girona: Quartier juif et la Cathédrale

 20.30h Sopar
Cena
Dinner
Diner

DIMECRES, 23 DE NOVEMBRE
MIÉRCOLES, 23 DE NOVIEMBRE
WEDNESDAY, NOVEMBER 23
MERCREDI, 23 NOVEMBRE
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09.00h-11.00h Sessió 3: Les línies vermelles dels DDHH
Sesión 3: Las líneas rojas de los DDHH
Session 3: Human Rights red lines
Session 3: Les Droits de l’Homme: limites à ne pas dépasser
Moderadora

          Sra. Rosa M. Sánchez, síndica de greuges d'Igualada
Ponents
   Sr. Raúl Leopoldo Canosa Usera, membre del Comitè Europeu de Drets Socials del Consell d’Europa
   Sra. Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
   Sr. Frederic Prieto, ex-síndic de Cornellà de Llobregat
   Sr. Carlos Constenla, president de l’Instituto Latinoamericano de Ombusdman (ILO)

11.00h-11.30h Pausa cafè
Pausa café
Coffee Break
Pause café

11.30h-13.00h Sessió 4: Models i experiències d’aplicació de la CESDHC
Sesión 4: Modelos y experiencias de aplicación de la CESDHC
Session 4: ECSHRC application models and experiences
Session 4: Modèles et expériences dans l’application de la CESDHC
Moderadora
   Sra. Rita Passemiers, ombudsvrouw de Gant (Bèlgica)
Ponents
   Sra. Assumpció Vilà, síndica de Barcelona
   Sr. Joan Barrera, síndic de Cornellà
   Sr. Hervé Carré, médiateur de la Ville d’Angers
   Sr. Héctor Hugo Montoya Cano, personero de Cali (Colòmbia)

13.30h-14.30h Dinar
Almuerzo
Lunch
Déjeuner

15.00h-16:30h Sessió 5: Conclusions i propostes de futur: La Declaració de Girona
Sesión 5: Conclusiones y propuestas de futuro: La Declaración de Girona
Session 5: Drawing conclusions: Proposals for the future. Declaration of Girona
Session 5: Élaboration de conclusions et propositions de futur: Déclaration de Girona

 17.00h Visita cultural: Museu Dalí (Figueres)
Visita cultural: Museo Dalí (Figueres)
Cultural Visit: Dalí Theatre-Museum (Figueres)
Visite culturelle: Musée Dalí (Figueres)

 20.30h Sopar
Cena
Dinner
Diner

DIJOUS, 24 DE NOVEMBRE
JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE
THURSDAY, NOVEMBER 24
JEUDI, 24 NOVEMBRE
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09.00h-11.00h Sessió 6: Ciutats Refugi i DD.HH
Sesión 6: Ciudades Refugio y DDHH
Session 6: Shelter Cities and Human Rights
Session 6: Villes refuge et Droits de l’Homme
Moderador
   Sr. David Bondia, president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
Ponents

      Excm. Sr. Ignacio Sánchez Amor, diputat i president de la Comissió General de Democràcia, Drets Humans i Qüestions
   Humanitàries de l’OSCE - PA
   Sra. Arantxa Díaz, experta en projectes de cooperació internacional de Drets Humans
   Sra. Katarina Zezelj, ombudswoman de Belgrad (Sèrbia)
   Sr. Oriol Amorós , secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
   Sr. Miquel Pajares, president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

11.00h-11.30h Pausa cafè
Pausa café
Coffee Break
Pause café

11.45h-12.30h Conferència de Cloenda: Drets Humans, els ombudsman i les xarxes de Drets
Conferencia de Clausura: Derechos Humanos, los ombudsman y las redes de Derechos
Closing Conference: Human Rights, Ombudsman and Right Nets
Conférence de clôture: Droits de l’Homme: Ombudsmen et réseau de médiateurs
Moderador
   Sr. Ramón Llorente, president del FòrumSD i defensor de la ciutadania de Girona
Ponent
   Sr. Ahmed Galai, membre de la Lliga Tunisiana dels Drets Humans, integrada en el Quartet de Diàleg per la Pau. 
   Premi Nobel de la Pau 2015

12.30h-13.00h Declaració de Girona
Declaración de Girona
Declaration of Girona
Déclaration de Girona

Dinar
13.00h-14.00h Clausura

Clausura
Closing 2
Clôture du Congrès
   I. Sr. Lluís M. Corominas, vicepresident primer del Parlament de Catalunya
   Il·lma. Sra. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona
   Sr. Ramón Llorente, president del FòrumSD i defensor de la ciutadania de Girona
   Hble. Sra. Meritxell Borràs, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
   Il·lm. Sr. Pere Vila, president de la Diputació de Girona

14:30h Dinar de clausura
Almuerzo de clausura
Closing Dinner
Déjeuner de clôture

DIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE
VIERNES, 25 DE NOVIEMBRE
FRIDAY, NOVEMBER 25
VENDREDI, 25 NOVEMBRE
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Tots els vídeos de les sessions del LOIC16,
al nostre canal de Youtube

www.youtube.com/user/ForumSD
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Reunits a Girona, al Congrés Internacional de Defensors Locals, després de compartir reflexions, coneixements
i experiències al voltant dels continguts proposats al Congrés, volem fer constar la següent:

DECLARACIÓ

Reconeixent i fent nostre el compromís de promoure totes les propostes i continguts de la Carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat - Saint Denis, de 18 de maig de 2000, en relació al valor i al
paper determinant que avui tenen les ciutats en la garantia del projecte de vida i de benestar de les persones
fonamentat en el respecte dels seus drets.

Recordant que els Drets Humans són universals, indivisibles i interdependents, que tots els poders públics són
responsables de la seva garantia i que el seu reconeixement i els mecanismes d'aplicació i protecció són
encara insuficients, especialment aquells que es vinculen als drets socials, econòmics i culturals.

Reconeixent que la Declaració Universal de Drets Humans, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat i la resta de mecanismes i normatives internacionals de protecció dels drets de les persones,
tenen en els habitants de les ciutats l'expressió més propera i directa.

Convençuts que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia dels Drets Humans per
a tots els habitants sense exclusió a fi de promoure els valors de cohesió social i de protecció dels més
vulnerables.

I defensors dels valors que promouen la dignitat de l'ésser humà, la democràcia local i el dret a una existència
que permeti millorar el benestar i la qualitat de vida de la persona, de comú acord i com a defensors locals
assumim els següents compromisos que sorgeixen del nostre propi lema del congrés: pensem globalment,
defensem localment.

I.- LA REALITAT DELS NOSTRES POBLES I CIUTATS. EL NOSTRE CONTEXT

Els municipis són l'administració pública més propera a la ciutadania, i l'àmbit on essencialment es viuen els
problemes, les esperances, els fracassos i la recerca de solucions per a la convivència social. També són els
primers que constaten els efectes que té en la ciutadania la greu crisi social i de valors democràtics. És des
d'aquesta proximitat que gestionen i cerquen alternatives efectives per atenuar els efectes de la crisi entre
la ciutadania i, especialment, la més vulnerable.

En un context de desafecció institucional de la ciutadania i de creixents dificultats de resposta per part de
les administracions, considerem imprescindible recuperar i  renovar un nou contracte social que pugui reconciliar
les nostres societats amb els valors de la igualtat, l'equitat, l'ètica i la democràcia. I en el procés per aconseguir
aquest objectiu, reivindiquem el paper resilient de les defensories com una de les institucions bàsiques per
a promoure els drets que s'han  vulnerat, amb la voluntat de fer que els nostres pobles i ciutats esdevinguin
un espai de respecte i compliment de tots els drets inherents a la dignitat humana.

Som conscients de l'augment de les desigualtats al món i del repte que suposa poder actuar proactivament
per rebaixar i reduir el seu impacte; també de la important retallada dels drets socials que la crisi provoca
a moltes de les nostres societats i que pateixen especialment les persones més vulnerables. Des de l'evidència
que totes aquestes desigualtats vulneren l'esperit, els valors i els continguts de tot el nostre marc jurídic i del
paper de control i supervisió que assumim les defensories locals, afirmem que treballem per aconseguir que
els nostres pobles i ciutats esdevinguin un espai de respecte i compliment efectiu de tots aquests drets.

II. LES DEFENSORIES LOCALS: QUÈ SOM. EL NOSTRE PAPER

Les funcions de les defensories locals són:

- Supervisar l'activitat de l'administració, mediant entre la ciutadania i l'administració municipal amb resiliència.

- Formular recomanacions que puguin resoldre les queixes i millorar la qualitat dels serveis públics en l'àmbit
de les seves competències.

- Promoure, informar i orientar la ciutadania sobre els seus drets, deures i interessos.

La defensoria local és una institució independent, útil per garantir la defensa i protecció dels drets de les
persones en les seves relacions amb les administracions locals i els organismes que en depenen dins d'un
marc de col·laboració i responsabilitat cívica.

La defensoria local, com a reforç de la qualitat democràtica dels ajuntaments, és una institució necessàriaDE
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per a promoure els Drets Humans, el bon govern, la transparència i la bona administració des de la proximitat.

En aquest sentit, fem una crida a implantar la institució de la defensoria local com un mecanisme bàsic de
democràcia i de participació a la ciutat, d'acord amb unes condicions indispensables per garantir el prestigi,
l'eficàcia i la legitimitat de les persones que n'ostenten la representació i que són:

1.- Mandat democràtic.
2.- Independència, objectivitat i equitat.
3.- Mitjans suficients.
4.- Lleialtat institucional i respecte al seu propi àmbit de competències en
l'exercici de les seves funcions.

Entenem la defensoria local com:
- una institució fonamental del sistema democràtic.
- un vincle d'unió entre l'administració i les necessitats d'una ciutadania diversa, que millori els serveis i la
qualitat de vida de les persones.
- una institució que afavoreixi el diàleg, el consens i sigui promotora de decisions des de l'equitat, factors
que són sinònims de qualitat democràtica.

En aquest sentit és necessari portar a terme processos de participació que afavoreixin la implicació de les
entitats i de la ciutadania.

La posició estratègica de les defensories locals ha d'afavorir que les polítiques de benestar social donin la
major cobertura possible a les necessitats de les persones des d'un respecte exigent als seus drets econòmics,
socials i culturals així com als nous drets emergents. Tanmateix ha de facilitar la presa de decisions i l'adopció
de propostes concretes per a la defensa dels drets fonamentals en l'àmbit local.

III. EL MARC LEGAL: UNA NECESSITAT IMPERATIVA

Considerem que en les administracions municipals del segle XXI és fonamental implantar la institució de la
defensoria local, en coherència amb el principi de subsidiarietat i per donar resposta i garanties a la ciutadania
en les queixes,  reclamacions i suggeriments a  l'administració.

Pensem que és necessari evitar la judicialització de les desavinences o conflictes entre administració i ciutadania,
sempre que sigui possible, assumint la responsabilitat de corregir els propis errors, disfuncions o equivocacions,
quan són identificats pels ombudsman, per facilitar la vida de les persones.

Per exercir plenament les seves funcions, la defensoria local necessita disposar d'un marc legal clar i explícit
que defineixi les funcions de la institució,  la capacitat d'actuació i que li garanteixi els recursos necessaris
per al seu funcionament.

Des d'aquest plantejament demanem als responsables polítics i legislatius, un compromís ferm per a la millora
del marc legal de la institució per tal de promoure el seu desenvolupament i generalització.

IV- COOPERAR GLOBALMENT POT TENIR IMPACTE LOCALMENT: COMPROMISOS POST-CONGRÉS

La convocatòria i celebració d'aquest Congrés internacional de defensors locals ens ha permès establir vincles
més directes entre les defensories, intercanviar informació,  conèixer realitats diverses i les propostes d'actuacions
i accions que desenvolupen les defensories ajustades a aquesta mateixa diversitat. També (ens) ha permès
constatar com aquest marc de cooperació global, entre les defensories locals de territoris i realitats diverses,
pot tenir impactes locals concrets en cadascun dels nostres pobles i ciutats.

Creiem que tot aquest treball conjunt (ens) hauria de permetre aconseguir un major suport institucional per
part de les administracions que faciliti a les defensories (poder)  assolir una millor capacitat de protecció i
defensa dels Drets Humans, promocionar la implantació i extensió de la institució als municipis que encara
no l'han creat i donar major visibilitat pública a la seva tasca.

I amb la intenció de mantenir la continuïtat de la tasca que aquests dies hem començat a Girona concretem
els següents compromisos:

1.- Impulsar la xarxa de defensors locals. Amb aquest objectiu proposem crear un grup de treball internacional
de defensories locals amb l'encàrrec d'elaborar una proposta de model de xarxa i de funcionament efectiu.

2.- Instar a l'Institut Internacional de l'Ombudsman (IOI), a la Federació Iberoamericana de l'Ombudsman
(FIO) i a l'Institut Europeo de l'Ombudman (IEO) la reactivació i promoció de l'espai propi de les defensories
locals. Amb aquest objectiu deleguem a aquest mateix grup de treball per que assumeixin la representació
i interlocució dels defensors locals davant d'aquestes organitzacionsDE
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3.- Perquè tot el que ha significat -i significa- fins avui mateix la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a
la Ciutat sigui  per les defensories un instrument útil i un eix bàsic, fonament i marc d'aplicació, extensió i
compliment dels Drets Humans cal treballar per l'evolució, revisió i actualització dels seus continguts de forma
que s'adeqüi a la realitat social actual de les ciutats, a les noves realitats i desafiaments dels drets emergents
amb una visió global i universal del que ha de ser el reconeixement dels drets.

En aquesta direcció també proposem mantenir el contacte amb les diverses entitats i institucions que treballen
actualment amb aquest objectiu, com són, la Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals i Regionals  i,
especialment la Comissió d'Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans.

4.- I amb l'objectiu també de mantenir aquestes línies de contacte, intercanvi, creixement i treball entre les
defensories locals ens manifestem disposats a col·laborar i a participar en futures convocatòries que donin
continuïtat a aquest Congrés Internacional de Defensors Locals a fi i efecte de mantenir vigent el nostre
compromís amb la ciutadania i la institució:

Drets Humans
pensem globalment, defensem localment

Derechos Humanos
pensamos globalmente, defendemos localmente

Human Rights
think globally, defend locally

Droits de l'Homme
pensons globalement, défendons localement

Girona, 25 de novembre de 2016
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Assembled  in  Girona, at  the  Local  Ombudsman International  Congress,  after  sharing
thoughts,  knowledge  and  experiences  around  the  prop osed  issues,  we  want  to  state
the following:

DECLARATION

Recognising and adopting our commitment for promoting all the proposals and contents of the European
Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City - Saint Denis, of the 18th May 2000, in relation to
the role and value cities do have nowadays in guaranteeing the life expectancies and welfare of people,
based in the respect for their rights.

Remembering the universality, indivisibility and interdependence of Human Rights, that all public administrations
are responsible of their guarantee, and that its recognition, protecting and application mechanisms are still
insufficient, especially those related to social, economic and cultural rights.

Recognising that the European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City and the rest of the
mechanisms and international legislation of protection of citizens rights have direct impact on the habitants
of the cities.

Convinced that good administration of cities requires the respect and guarantee of Human Rights for all the
habitants without exclusion, in order to promote the values of social cohesion and protection of especially
the most vulnerable ones.

And defending the values that promote human dignity, local democracy and the right to an existence that
allows improving welfare and life quality of the person, by mutual agreement and as local Ombudsman we
assume the following commitments which arise from the motto of the congress: think globally, defend locally.

I.- THE REALITY OF OUR VILLAGES AND CITIES. OUR CONTEXT

The local administrations are the nearest public administrations to the citizens and the scope in which essentially
emerge the problems, hopes, failures and research of solutions for communal living. They are also the first to
recognise the effects on the citizens of the social and democratic crisis. It is from this nearness that local
administrations manage and search efficient alternatives to attenuate the effects of the crisis between citizens
and especially the most vulnerable of them.

In a context of institutional disaffection of the citizens and a lot of difficulties to response from the administrations,
we consider essential to recover and renew another social contract that can reconcile our societies with the
principles of equality, equity, ethics and democracy. And in the process to reach this objective, we claim the
resilient role of the ombudsman as one of the basic institutions to guard and promote the human rights with
the purpose for our villages and cities to become a space of respect and accomplishment of all the rights
inherent to Human dignity.

We are aware of the increment of inequality in the world and the challenge, that acting proactively to reduce
and minimize its effect means, also that the important cut in social rights during the crisis have great implications
on many of our societies, especially for the most vulnerable people. Seeing that all these inequalities violate
the spirit, the principles and the contents of all our legal framework, and from the guarding and supervision
role that the ombudsman assume, we affirm that we are working to reach our cities to become a space of
respect and effective accomplishment of all these rights.

II. THE LOCAL OMBUDSMAN: WHAT WE ARE. OUR ROLE

The functions of local ombudsman are:

- (co)Supervising the activity of the public administration, between  citizens and  local administration with
resiliency.

- Formulating recommendations that can solve the complaints and improving the quality of public services,
within the scope of its competency.

- Informing, orienting and raising citizens in their awareness on their rights, duties and interests.

The local Ombudsman are an independent institution, useful to help guarantee the defence and protection
of people's rights in their relations with the local administrations, through a frame of collaboration and civic
responsibility.

DE
CL

AR
AT

IO
N 

OF
 G

IR
ON

A

#LOIC16
WWW.SINDICSDECATALUNYA.CAT



The local Ombudsman, as a reinforcement of the democratic quality of the city councils, and based on their
nearness, are a needed institution to promote Human Rights, good government, transparency and good
administration.

In the same sense, we do a calling for facilitating the institution of the local Ombudsman as a basic mechanism
for democracy and participation in the city, accordingly to the essential conditions to assure the recognition,
effectiveness and legitimacy of the people who it represents, which are:

1.- Democratic mandate
2.- Independence, objectivity and equity.
3.- Enough resources.
4.- Institutional loyalty and respect to its own scope of competencies in the exercise of its functions.

We do understand the local ombudsman:

- as a fundamental institution of the democratic system,
- a nexus between the activity of the administration and the needs of the diverse citizens, to improve the
services and the quality of life of people,
- favouring the dialogue, consensus and promoting decisions based on equity, factors which are synonyms
of democratic quality.

In this way, it is necessary to carry out participative processes between public administrations and the citizens.
The strategic position of local ombudsman, keeping the contact and relation between citizens and administration,
has to favour that the social welfare politics give the most of the coverage to the necessities of the people
from a demanding respect to their economic, social and cultural rights, as well as the new emerging rights,
apart from achieving a global look and reflexion of our society which simplifies the decision-taking and the
application of concrete proposals for the defence of fundamental rights in the local scope.

III. THE LEGAL FRAMEWORK: AN IMPERATIVE NECESSITY

We consider that in the local administrations of the XXI century it is fundamental to set up the institution of
the local ombudsman, coherently to subsidiarity and to give response and guarantees to the citizens in their
complaints and claims to the administration.

We think is necessary to avoid taking legal action for disagreements of conflicts between the public administration
and citizens, whenever it is possible, assuming the responsibility of correcting their own mistakes, malfunctions
or wrongs, when they are identified by the ombudsman, in favour of the citizens.

To develop completely its functions, the local ombudsman has to have a clear and explicit legal framework
which defines the functions of the institution, the acting capacity, and which guarantees enough resources
for its proper functioning.

From this approach, we ask those who are political and legislative responsible a solid commitment to facilitate
and promote the institution of the local ombudsman in the legal framework.

IV- GLOBAL COOPERATION CAN HAVE A LOCAL IMPACT: COMMITMENTS AFTER THE CONGRESS

The announcement and organisation of this Local Ombudsman International Congress has allowed us to
establish more direct relations between ombudsman, sharing information and knowledge about different
realities, responses and actions that the ombudsman develop according to this diversity. It has also allowed
us to confirm the way this global cooperation frame, between local ombudsman from different territories and
realities, can have a concrete local impact in each one's village or city.

We think that all this collective work should allow us to reach a major institutional support from the public
administrations, to facilitate the ombudsman to achieve a better capacity of protecting and defending Human
Rights, through promoting the implementation and expansion of the institution by the local administrations
which have not already created it, and give more public visibility to the work of the ombudsman.

With the intention to maintain the continuity of the work we have started these few days in Girona, we agreed
on the following proposals:

1.- Promote the local ombudsman network. With this objective we propose to create an international working
group of ombudsman, with the task to create a model for an effective network.

2.- With this objective we delegate to the same working group to assume the representation and interlocution
of the local ombudsman in front both organisations.
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Urge the International Ombudsman Institute (IOI), the European Ombudsman Institute (EOI) and the Iberoamerican
Ombudsman Federation (FIO) the reactivation and promotion of the proper space for the local ombudsman.

3.- Because everything that has meant - and means - until today the European Charter for the Safeguarding
of Human Rights in the City has to be for the ombudsman a useful tool and the basic framework for applying,
extending and accomplishing Human Rights. It is necessary to work for the evolution, revision and actualization
of its content to make it adequate to the actual social reality of the cities and the new realities of emerging
rights, with a global and universal view of which should be the recognition of the rights.

In this direction we also propose to keep in contact, as local ombudsman, with the diverse entities and
institutions which work nowadays with this objective, as the United Cities and Local Governments , especially
the Committee on Social Inclusion, Participatory Democracy and Human Rights .

4.-  With the objective also of maintaining these contact l ines, exchange, growth and
work between the local ombudsman, we manifest are willing to cooperate and to take part in future meetings
which could give continuity to this Local Ombudsman International Congress, with the purpose to maintain
valid our compromise with the citizens and the institution.

Drets Humans
pensem globalment, defensem localment

Derechos Humanos
pensamos globalmente, defendemos localmente

Human Rights
think globally, defend locally

Droits de l'Homme
pensons globalement, défendons localement

Girona, November 25, 2016

DE
CL

AR
AT

IO
N 

OF
 G

IR
ON

A

#LOIC16
WWW.SINDICSDECATALUNYA.CAT



Réunis à Girona au Congrès International de Médiateurs Locaux,  et après avoir mis en commun réflexions,
témoignages et expériences autour des contenus des thèmes développés durant le Congrès, nous voulons
exprimer la suivante

DÉCLARATION

Reconnaissant et faisant nôtre l'engagement de favoriser toutes les propositions et contenus de la Charte
Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme à la Ville -  Saint Denis,  18 mai 2000.

Rappelant que les Droits de l'Homme sont universels, indivisibles et interdépendants, que tous les pouvoirs
publics sont responsables de leur garantie et que leur reconnaissance et leurs mécanisme d'application et
de protection sont encore insuffisants, particulièrement en ce qui concerne les droits économiques, sociaux
et culturels .

Reconnaissant que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Charte  Européenne de Sauvegarde
des Droits de l'Homme à la Ville et d'autres réglementations et mécanismes internationaux de protection des
droits des personnes concernent directement les habitants des vi l les dans leur vie.

Persuadés que la bonne administration des villes exige le respect et la garantie des Droits de l'Homme pour
tous les habitants - sans exclusion - afin de favoriser les valeurs de la cohésion sociale et la protection des
citoyens et surtout des plus vulnérables.

Défendant les valeurs qui font avancer la dignité de l'être humain, la démocratie locale et le droit à une
existence qui puisse permettre d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des personnes ; d'un commun
accord, comme médiateurs locaux, nous revendiquons les engagements de notre propre devise du Congrès:
" Pensons globalement, défendons localement "

I.- LA RÉALITÉ DE NOS VILLES ET VILLAGES. NOTRE CONTEXTE

Les communes sont les collectivités les plus proches des citoyens où sont rassemblés essentiellement les
problèmes, les espoirs, les fracas et la recherche de solutions pour la vie en commun. Ce sont également les
premières à constater les effets sur les citoyens de la grave crise sociale et des valeurs démocratiques. C'est
de cette proximité qu'elles peuvent gérer et rechercher de possibles alternatives  efficaces pour atténuer les
effets de la crise sur les citoyens et surtout les plus vulnérables.

Dans un contexte de désaffection institutionnelle et de difficultés croissantes des administrations à donner une
réponse, aux citoyens, nous considérons indispensable de mettre en œuvre un nouveau contrat social qui
puisse réconcilier notre société dans les valeurs d'égalité, d'équité et de fraternité. Pour atteindre cet objectif,
nous revendiquons le rôle résiliant des médiateurs comme institutions nécessaires pour exercer une veille sur
les droits menacés, avec la volonté d'arriver à ce que nos villes et villages deviennent des espaces de respect
et d'accomplissement de tous les droits,  confortant ainsi à la dignité humaine.

Conscients de la croissance des inégalités dans le monde et du défi que constitue le combat pour réduire
efficacement leur impact ; conscients des importantes réductions des droits sociaux que la crise a entrainée
dans nos sociétés et qui frappe particulièrement les plus vulnérables. Conscients de l'évidence que toutes ces
inégalités fragilisent l'esprit, les valeurs et tout le contenu de notre cadre juridique; nous affirmons que nous
travaillons pour que nos villes et villages deviennent un espace de respect et d'accomplissement effectif de
tous ces droits.

II. LES MÉDIATEURS LOCAUX. QUE SOMMES NOUS ? NOTRE RÔLE

Les fonctions des médiateurs locaux consistent à:

- Humaniser l'activité des administrations locales voire, dans certains pays, la superviser.

- Formuler des recommandations à l'administration pour pouvoir résoudre les réclamations et améliorer la
qualité des services publics dans le cadre de leurs compétences.

- Informer, orienter , encourager et développer la capacité d'agir des citoyens. .

Le médiateur local  est une institution indépendante utile pour garantir la défense et la protection des droits
des personnes dans leurs relations avec les administrations locales dans le cadre d'une collaboration fondée
sur la responsabilité civique.

Le médiateur local, comme renfort de la qualité démocratique des municipalités, est une institution nécessaire
 pour favoriser les Droits de l'Homme, une bonne gouvernance, la transparence et une bonne administration
de proximité.
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Dans ce sens nous recommandons l'implantation de l'institution de médiateur local comme mécanisme de
base de la démocratie.

L'efficacité et la légitimité du médiateur local doivent reposer  sur :

1. L'élection par le Conseil municipal sur la base de majorités qualifiées, définies selon les pays.
2. L'Indépendance, l'objectivité et l'équité.
3. Des moyens suffisants.
4. La loyauté institutionnelle et le respect de ses compétences.

Nous considérons le médiateur local comme :
- institution essentielle du système démocratique.
- lien entre l'administration et les besoins des citoyens dans leur diversité.
- levier pour l'amélioration des services et de la qualité de vie des personnes, privilégiant le dialogue et le
   consensus, favorisant les décisions en équité.

Dans ce sens il est fondamental d'arriver à un processus de participation qui implique les entités locales et
les citoyens.

La position stratégique du médiateur local doit favoriser les politiques de bien-être social permettant la plus
grande couverture possible des droits économiques, sociaux et culturels, de toutes les personnes ainsi que
les nouveaux droits émergeants.

III. LE CADRE LÉGAL: UNE PRIORITE DU XXI.iéme SIÈCLE

Nous considérons que la loi devrait favoriser le développement du recours au  médiateur local pour résoudre
autant que faire se peut, les contentieux entre les citoyens et l'administration.

Nous pensons qu'il est nécessaire, dans la mesure du possible, d'éviter de saisir les tribunaux pour régler les
désaccords ou conflits entre le citoyen et l'administration cette dernière assumant la responsabilité de corriger
ses propres erreurs, lorsqu'elles sont identifiées par le médiateur, pour faciliter la vie des personnes.

Pour exercer pleinement son mandat, le médiateur local devra disposer d'un cadre légal clair et explicite qui
définira les fonctions de l'institution, sa capacité d'agir et la garantie de disposer des recours nécessaires pour
développer son activité.

Devant cette proposition, nous demandons aux responsables politiques et législatifs un engagement ferme
pour inclure cette institution dans le cadre législatif afin de  faciliter et favoriser l'implantation de l'institution
de médiateurs locaux, comme mécanisme approprié pour la défense, depuis la proximité, des droits des
personnes.

IV- COOPERER GLOBALEMENT POUR  OBTENIR  UN RETENTISSEMENT  LOCAL: COMPROMIS  POST-
CONGRÈS

La convocation et la célébration de ce Congrès international de médiateurs locaux nous a permis d'établir
des contacts plus directs entre médiateurs, d'échanger des informations, de connaitre les différentes pratiques
des médiateurs. Ce Congrès a permis de mettre en évidence l'impact concret que peut revêtir pour les citoyens
une coopération entre institutions de différents pays.

Nous espérons que cet exercice d'ensemble pourra nous permettre de recevoir une meilleure reconnaissance
de la part des administrations, de promouvoir l'implantation et l'extension de l'institution du médiateur dans
les municipalités qui n'en disposent pas encore et donner une plus grande visibilité publique à sa tâche.

Et dans l'esprit de continuer ce travail après ces jours à Girona, nous voulons concrétiser les accords suivants :

1. Développer des réseaux de médiateurs locaux. Dans ce but nous proposons de créer un groupe de travail
international de  médiateurs locaux qui aurait pour mission de modéliser un réseau et son fonctionnement.

2. Réclamer à l'Institut International de l'Ombudsman (IOI), à la Federación Iberoamericana de l'Ombudsman
(FIO) et à l'Institut Europeo  de l'Ombudsman (IEO) l'activation et la promotion d' un espace propre aux
médiateurs locaux en leur sein. Dans cet esprit nous déléguons à ce groupe de travail la responsabilité de
la représentation et la défense des médiateurs locaux devant ces organismes.

3. Nous considérons que la Charte Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme à la Ville continue
d'être un instrument qui devra évoluer dans ses contenus de manière à l'adapter à la réalité sociale de nos
villes, aux nouvelles réalités et défis des droits émergeants dans une vision globale et universelle pour la
reconnaissance de ces droits.
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Dans ce sens nous proposons également de rester en contact, en tant que  médiateurs locaux, avec les
différents  organismes  et institutions qui travaillent actuellement dans cet objectif (comme sont, la Xarxa
Mundial de Ciutats i Governs Locals i Régionals , et, tout particulièrement la Comissió d'Inclusió Social,
Democràcia Participativa i Drets Humans .)

4. Dans l'objectif de poursuivre les liens établis entre médiateurs locaux, nous manifestons notre disponibilité
à échanger et à participer à de futures rencontres qui donneraient  continuité à ce Congrès International de
Girona.

Drets Humans
pensem globalment, defensem localment

Derechos Humanos
pensamos globalmente, defendemos localmente

Human Rights
think globally, defend locally

Droits de l'Homme
pensons globalement, défendons localement

Gérone, le 25 novembre 2016
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