
 

PER UNA SOCIETAT JUSTA, IMPLICADA EN LA DEFENSA DEL S DRETS 

HUMANS. 

 

En motiu de la celebració del dia Mundial dels drets humans, avui, 10 de 

desembre, l’Ajuntament de Lleida a través de la regidoria de Benestar Social i 

Ocupació, conjuntament amb els Col·legis Professionals de Treball Social i 

d’Educació Social, signen un manifest comú:   

 

Amb  la Declaració Universal dels Drets Humans el 10 de desembre de 1948, 

els Estats es van comprometre a respectar i fer complir el conjunt dels drets 

humans, civils, econòmics, polítics, socials i culturals, proclamant així el dret a 

un nivell de vida digne. Tots els drets humans són universals, indivisibles i 

interdependents i cap no té prioritat sobre un altre. Per tant, la comunitat 

internacional ha de tractar el conjunt dels drets humans de manera global, justa 

i equitativa, donant a tots el mateix pes.  

L’ordenament jurídic espanyol i català coincideixen en reconèixer com a drets 

constitucionals, molts dels drets que recull la Declaració Universal. Així, doncs, 

es contempla el dret al treball i la protecció en situacions d’atur, el dret a que 

totes les persones gaudeixin d’un nivell de vida adequat que asseguri la seva 

salut i benestar, especialment en relació a l’alimentació, el vestit, l’habitatge, 

l’assistència sanitària i els serveis socials necessaris, així com la protecció dels 

infants, establint mecanismes que vetllin per llur benestar en el context familiar i 

social.  

En aquesta direcció, els Col·legis Professionals de Treball Social i d’Educació 

Social, en els respectius codis deontològics, tenen com a pròpia la Declaració 

Universal dels Drets Humans, en base a la qual, els treballadors/es socials i 

educadors/es socials han de vetllar per ajudar a què s’adoptin polítiques socials 

justes i perquè s’estableixin serveis i alternatives als recursos socioeconòmics 

existents, així com per ajudar a les persones en la resolució dels seus 

problemes, tot actuant sempre en el marc dels drets fonamentals. 

Ambdós col·legis professionals tenim una responsabilitat envers la societat de 

contribuir a generar una consciència crítica sobre els problemes socials i les 

seves causes i denunciar les causes socioeconòmiques que generen 



situacions de desigualtat, marginació i exclusió social. Tenint en compte el 

context actual ―en què els drets humans es veuen afectats i les persones 

pateixen greus situacions de pobresa, manca de cobertura en les seves 

necessitats bàsiques, pèrdua o dificultat per accedir a l’habitatge...― els i les 

professionals ens posicionem a favor de la defensa dels drets humans i en la 

seva reivindicació. 

Alhora, l’Ajuntament de Lleida, té el deure de prestar els serveis a la ciutadania 

per a incrementar les seves possibilitats vitals. D’aquesta manera, partint de la 

responsabilitat pública com a principi que ha de vetllar per la garantia dels 

drets, s’ha d’ assumir que ara més que mai cal esmerçar esforços 

extraordinaris per garantir que hi hagi un bona  qualitat de vida, equilibri social, 

benestar i pau social per poder donar resposta a les necessitats del context 

socioeconòmic actual. 

Per tot això, els tres organismes, conjuntament, signem el present 

MANIFEST 

 

1. Fem pública l’obligació ètica i política, amb la nostra visió dels drets 

humans,de comprometre’ns a vetllar per la ciutadania de Lleida, ajudant-

los a millorar la seva qualitat de vida, lluitant contra la pobresa i garantint 

l’atenció social de les persones en el context socioeconòmic tan 

complicat com l’actual. 

2. Mantenim el ferm compromís en la defensa de les capacitats i les 

llibertats de les persones, atenent als codis deontològics respectius, 

cercant el respecte absolut dels drets humans i prestant atenció especial 

als col·lectius més vulnerables. 

3. Promourem accions i propostes que millorin les polítiques socials i 

augmentin les oportunitats de progrés de les persones, potenciant els 

seus drets i lluitant contra les desigualtats socials i l’exclusió social. 

4. Volem treballar conjuntament per avançar en la recuperació de la 

garantia dels drets humans i per ajudar a construir una societat del segle 

XXI socialment justa, fent una tasca de crítica social i tècnica davant la 

seva vulneració i aportant innovació i excel·lència a la tasca professional 

en l’atenció a les persones. 



 

Així, subscrivim aquests compromisos i convidem a tothom, agents locals i 

ciutadania, a sumar-s'hi per tal de construir una societat lliure, democràtica, 

responsable i  justa, que s’impliqui activament en la defensa de la universalitat 

dels Drets Humans. 
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COL·LEGI PROFESSIONAL DE TREBALL SOCIAL 

COL·LEGI PROFESSIONAL D’EDUCACIÓ SOCIAL  


