
 

DECLARACIÓ FINAL DE LA CONFERÈNCIA DE 

MEDITERRÀNIA, 

El setembre de 2013 representants

Mediterrània es van reunir a Aubagne

for Peace, 

Mediterrània. Els participants es van comprometre a 

que actuï en tots els àmbits, a compartir les s

formar un grup de treball que analitzi i segueixi 

opinions sobre la seva resolució pacífica.

La Conferència celebrada a Granollers pren com a punt 

Conferència de municipis per la Pau a la Mediterrània

voluntat de contribuir a la creació d’un espai de pau i solidaritat a la Mediterrània, 

consideració tothom, per fer dels nostres pobles i ciutats espais de llibertat, de

cohesió social. 

És per tot això que, des del convenciment que 

democràcia, són l’espai privilegiat per a desenvolupar una Cultura

comprometen a: 

- Enfortir la col·laboració entre 

la realització de projectes de cooperació, adreçats al coneixement mutu, el foment de la 

convivència i l’educació per la pau,  comptant amb la participació de la societat civil i 

ciutadania. 

- Fer créixer la xarxa d’Alcaldes

treballar per a l’eliminació de les armes nuclears

Proliferació de les Armes Nuclears)

- Encoratjar els governs a fer propostes innovadores i valentes per assolir un món en pau. Un 

element imprescindible és l’eliminació de les armes nuclears, atenent 

per a la vida humana. 

- Promoure el coneixement de les activitats 

la ciutadania, tot fent èmfasi en el seu impacte en l’àmbit loca

- Promoure l’educació per la pau a les 

- Fomentar les sinèrgies i 

que treballen en l’àmbit de la pau i del desarmament

- Fer sentir la seva veu davant els 

donar suport a la ciutadania

primeres i principals víctimes 

- Contribuir amb iniciatives i projectes concrets
prosperitat a la Mediterrània
 

Les institucions que impulsen la Conferència de 

la continuïtat en cooperació amb altres estructures existents i convocaran un pro

2016. 

Adoptada a Granollers, el 3 d’octubre de 2014 

DECLARACIÓ FINAL DE LA CONFERÈNCIA DE MUNICIPIS 

MEDITERRÀNIA, celebrada a Granollers el dia 3 d’octubre de 2014 

El setembre de 2013 representants del món local de 15 països de la 

Mediterrània es van reunir a Aubagne (França), sota el patronatge de Mayors 

 per  avançar en la creació d’una xarxa de ciutat

Mediterrània. Els participants es van comprometre a fer de la Cultura de Pau una eina de gestió local 

que actuï en tots els àmbits, a compartir les seves experiències amb altres xarxes i institucions i a 

analitzi i segueixi els conflictes a la Mediterrània i expressi les seves 

opinions sobre la seva resolució pacífica. 

La Conferència celebrada a Granollers pren com a punt de partida la Declaració final de la I 

per la Pau a la Mediterrània i els seus participants r

voluntat de contribuir a la creació d’un espai de pau i solidaritat a la Mediterrània, 

, per fer dels nostres pobles i ciutats espais de llibertat, de

des del convenciment que els municipis, en tant que primer nivell de la 

privilegiat per a desenvolupar una Cultura de Pau, 

Enfortir la col·laboració entre els municipis i els governs locals de la Mediterrània 

projectes de cooperació, adreçats al coneixement mutu, el foment de la 

convivència i l’educació per la pau,  comptant amb la participació de la societat civil i 

lcaldes i Alcaldesses per la Pau, desenvolupar les se

treballar per a l’eliminació de les armes nuclears, tal com preveu el TNP

Proliferació de les Armes Nuclears) 

Encoratjar els governs a fer propostes innovadores i valentes per assolir un món en pau. Un 

e és l’eliminació de les armes nuclears, atenent el risc que representen 

Promoure el coneixement de les activitats i el treball d’Alcaldes i Alcaldesses

, tot fent èmfasi en el seu impacte en l’àmbit local. 

l’educació per la pau a les  les escoles i la societat. 

Fomentar les sinèrgies i la col·laboració entre els governs locals i altres 

it de la pau i del desarmament. 

davant els conflictes que tenen lloc als països de la conca 

donar suport a la ciutadania, atès que els habitants de les ciutats i pobles 

víctimes d’aquests conflictes. 

ontribuir amb iniciatives i projectes concrets a assolir un espai de pau, estabilitat i 
prosperitat a la Mediterrània. 

Les institucions que impulsen la Conferència de Municipis per la Pau a la Mediterrània n’asseguraran 

la continuïtat en cooperació amb altres estructures existents i convocaran un pro

Adoptada a Granollers, el 3 d’octubre de 2014  

MUNICIPIS PER LA PAU A LA 

Granollers el dia 3 d’octubre de 2014  

de 15 països de la 

sota el patronatge de Mayors 

la creació d’una xarxa de ciutats per la Pau a la 

fer de la Cultura de Pau una eina de gestió local 

eves experiències amb altres xarxes i institucions i a 

els conflictes a la Mediterrània i expressi les seves 

de partida la Declaració final de la I 

els seus participants reafirmen la seva 

voluntat de contribuir a la creació d’un espai de pau i solidaritat a la Mediterrània, que prengui en 

, per fer dels nostres pobles i ciutats espais de llibertat, de convivència i de 

, en tant que primer nivell de la 

de Pau, els participants es 

de la Mediterrània i propiciar 

projectes de cooperació, adreçats al coneixement mutu, el foment de la 

convivència i l’educació per la pau,  comptant amb la participació de la societat civil i de la 

au, desenvolupar les seves iniciatives i 

el TNP (Tractat de No 

Encoratjar els governs a fer propostes innovadores i valentes per assolir un món en pau. Un 

l risc que representen 

i Alcaldesses per la Pau entre 

institucions i entitats 

conflictes que tenen lloc als països de la conca Mediterrània i 

i pobles són sempre les 

a assolir un espai de pau, estabilitat i 

per la Pau a la Mediterrània n’asseguraran 

la continuïtat en cooperació amb altres estructures existents i convocaran un proper encontre l’any 


