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Mollet participa a la XI Edició de Ciutats Defensores dels
Drets Humans
L’Ajuntament de Mollet del Vallès, representat per la regidora de
Solidaritat, Núria Muñoz, ha participat aquest dimarts a l’acte
d’inauguració de la XI Edició de Ciutats Defensores. L’edició d’enguany
està centrada en la defensa de la terra i el mediambient amb intersecció
en la defensa dels drets de les persones migrades i refugiades, el dret a la
pau i els drets de les dones i del col·lectiu LGBTIQ+. Mollet del Vallès és
un dels 27 municipis catalans que hi participen.
Enguany, després d’una edició anterior molt condicionada per la pandèmia, el
repte és, de nou, ampliar el conjunt d’activitats de caire mediambiental en obert
i via on line, al conjunt d’escoles, entitats i ciutadania des del mes de maig fins al
mes de novembre d’aquest 2021.
Un dels propòsits es concentrar el treball amb els i les escolars a l’inici del nou
curs, a través de material pedagògic, vídeos i fitxes per treballar abans de
interactuar amb les xerrades que faran els catorze defensors i defensores dels
drets humans d’arreu del planeta.
De fet, aquest projecte dona l’oportunitat a escolars de primària i secundària de
contactar directament amb defensors i defensores de drets humans d’arreu i
compartir i conèixer, de primera mà, les raons i les causes dels problemes que
volen solucionar així com les amenaces que reben per la seva lluita.
Per la regidora de Solidaritat, Núria Muñoz, “Mollet no només ha estat
compromesa des de l’inici amb aquest projecte amb fermesa i convicció,
fins i tot sent capital de les ciutats defensores dels drets humans l’any
2018, sinó que la seva filosofia coincideix absolutament amb la manera de
ser i de fer d’aquest Ajuntament”. Una filosofia “centrada en la promoció i la
defensa dels drets humans, i en el compromís amb un desenvolupament
global sostenible per garantir el benestar de tots i totes sempre de la mà
d’una societat molletana solidària” i per assolir aquests reptes “cal fer-ho a
través del conjunt de les polítiques municipals i de la participació
activa dels agents socials i la nostra societat civil”.
Ciutats Defensores dels Drets Humans es un projecte coordinat pel Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat amb la participació de 27 ajuntaments i 9 entitats i institucions
catalanes implicades en la defensa i promoció dels drets humans a escala local
i global.

Justament, l’Ajuntament de Mollet, a través de la regidora coordinadora de Drets
Socials, Ana Maria Díaz, forma part des de l’any 2015 de la Junta Executiva del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Des del 2013, les Ciutats Defensores treballen conjuntament per visibilitzar i
acompanyar la tasca de les persones defensores dels drets humans i denunciar
la persecució que pateixen, enfortint les xarxes de suport i protecció i millorant el
coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans entre la ciutadania
catalana.
Es pot accedir a l’enllaç del web de Ciutats Defensores a través de:
Ciutats Defensores dels Drets Humans | (ciutatsdretshumans.cat)
(adjuntem fotografies: acte inaugural i Núria Muñoz amb la defensora de drets
humans colombiana Luz Marina Hache)
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