
El compromís del municipalisme català amb la pau té una llarga trajectòria. Pro-
jectes de cooperació al desenvolupament, de defensa dels drets humans, de re-
cuperació de la memòria històrica són eixos vertebradors dels nostres programes 
d’actuació. Un compromís que compartim amb les més de 7.600 ciutats d’arreu 
del món que formen part de Mayors for Peace, una xarxa que treballa perquè mai 
més la població civil pateixi les conseqüències dels conflictes armats. 

La xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya recull la voluntat de la 
ciutadania de construir un futur més just, més solidari. Ciutats respectuoses amb 
la diversitat, promotores del civisme, que garanteixin la cohesió. Que promoguin la 
justícia i combatin les desigualtats. Que facin de l’educació una eina fonamental 
per construir un món millor. 

Estic convençut que els problemes globals s’han d’abordar necessàriament des 
de l’àmbit local. El treball en xarxa amb altres territoris i amb altres agrupacions de 
municipis és essencial. 

Alcaldes i alcaldesses de tots els indrets del món treballant junts per construir la 
pau, de les ciutats al món.

JOSEP MAYORAL I ANTIGAS 
Vicepresident de Mayors for Peace 
President de la xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses 
per la Pau de Catalunya 
Alcalde de Granollers 

Dades de  contacte
Secretaria de la xarxa 

d’Alcaldes i Alcaldesses 
per la Pau de Catalunya

Ajuntament de Granollers
Plaça de la Porxada, 6

08401 Granollers

Tel. 938426723

info@alcaldesperlapau.cat

www.alcaldesperlapau.cat

Twitter: @alcaldespau

Facebook: Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses 
per la Pau de Catalunya

CONSTRU IM  LA  PAU,  DE  LES  C IUTATS AL  MON
..

#CiutatsdePau

AMB EL SUPORT DE:



En el transcurs de la Segona Guerra 
Mundial, concretament a l’agost de 
l’any 1945, dues bombes atòmiques 
van reduir a runes quasi de forma ins-
tantània les ciutats d’Hiroshima i Na-
gasaki. Els atacs van provocar la mort 
de centenars de milers de persones, 
milers de ferits i un incommensura-
ble patiment emocional. Per aquest 
motiu, l’any 1982 l’alcalde d’Hiroshi-
ma Takeshi Araki va proposar crear 
un programa de solidaritat entre 
ciutats, per treballar con-
juntament per l’abolició 
universal de les armes 
nuclears i la pau a nivell 
mundial. Tot seguit, amb 
la crida dels alcaldes 
d’Hiroshima i Nagasaki 
a altres alcaldes i alcal-
desses del món per recolzar 

aquest programa, va néixer Mayors 
for Peace (Alcaldes per la Pau).
Alcaldes per la Pau, registrada com 
a Organització no Governamental de 
caràcter consultiu associada al Con-
sell Econòmic i Social de les Nacions 
Unides, està formada per més de 
7.600 ciutats de 163 països i regions 
diferents que tenen per objectiu treba-
llar en favor de la pau, el desarmament 
i, especialment, l’eliminació total de 
les armes nuclears.

L’any 2014, amb l’objectiu de coordinar 
de manera eficient totes les activitats 
de la xarxa internacional a Catalunya, 
es va crear la xarxa d’Alcaldes i Alcal-
desses per la Pau de Catalunya, amb 
el suport de l’Associació Catalana de 
Municipis, la Federació de Municipis 
de Catalunya, el Fons Català de Coo-
peració al Desenvolupament i la Dipu-

tació de Barcelona. La secció ca-
talana d’Alcaldes per la Pau 

està formada per més de 
200 municipis, un fet que 
posa en relleu la fortalesa 
i el dinamisme del muni-
cipalisme català en l’àm-
bit de la cultura de pau, la 

solidaritat i la defensa dels 
drets humans.

L’activitat de la xarxa s’emmarca en 
l’Agenda 2030 de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides, un 
conjunt d’objectius de desenvolupa-
ment sostenible (ODS) per transfor-
mar el món sense deixar ningú enrere. 
Aquests objectius són universals, trans-
versals i involucren tots els nivells de 
govern, fins al local, i estan orientats a 
l’acció, tenint en compte les diferents 
realitats i nivells de desenvolupament.

Act iv itats
POLÍTICA PÚBLICA I INCIDÈNCIA
1. Plans d’acció local
2. Inclusió dels temes de pau a les 

agendes locals de forma transversal
3. Diplomàcia entre ciutats
4. Manifestos i declaracions

SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ 
PER LA PAU
5. Exposicions
6. Conferències
7. Jornades
8. Recursos i material didàctic
9. Activitats a les escoles o espais 

educatius no formals
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Alcaldes i 
Alcaldesses 
per  la  Pau La xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per 

la Pau treballa conjuntament amb 
les institucions i la ciutadania per 
fomentar la cultura de pau en tots 
els aspectes de la vida ciutadana.
La promoció de societats pa-
cífiques i inclusives genera 
canvis significants en el 
conjunt de valors, actituds 
i comportaments de la 
ciutadania i posa de relleu 
la importància dels drets humans. 

L in ies 
de  treball

Les ciutats que conformen la 
xarxa contribueixen a:
• Millorar la convivència ciutadana i 

promoure la participació activa de les 
persones. 

• Facilitar la tasca educativa per la pau, 
la justícia social i els drets humans.

• L’objectiu 11 proposa construir ciu-
tats i comunitats sostenibles: acon-
seguir que les ciutats siguin inclusi-
ves, segures, resilients i sostenibles.

• L’objectiu 16 promou societats jus-
tes, pacífiques i inclusives.

• L’objectiu 17 fomenta les aliances  
i el treball en xarxa per assolir 
aquests objectius.

De quina manera?

• Participant activament en les xarxes 
de municipis europeus i mundials 
que aposten per la defensa dels drets 
humans i la construcció de la pau. 

• Establint coordinació amb persones, 
comunitats i entitats que afavoreixen  
la cultura de pau. 

• Col·laborant en el foment de projec-
tes de sensibilització i de cooperació 
vinculats a la defensa dels drets hu-
mans i la superació de les injustícies. 

Una agenda  local  amb v is io  global

Com adher ir-se
Des de la xarxa, la teva ciutat contri-
buirà a establir sinergies amb altres 
ajuntaments, compartir inquietuds 
amb les organitzacions i ciutadania i 
identificar quins reptes de futur són ne-
cessaris entorn la promoció de la cultu-
ra de pau a nivell municipal.

Per formar-ne part com a ciutat 
o poble membre és necessari:

• Emplenar el formulari de registre
• Aprovar pel conjunt del Ple municipal 

una moció d’adhesió
• Responsabilitzar-se de promoure 

activitats
• Contribuir anualment amb la quota 

establerta segons el número d’habi-
tants de la ciutat o poble.


