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Proposta de moció d'adhesió a Mayors for Peace

L'any 1982, a la seu de Nacions Unides a Nova York, l'alcalde d'Hiroshima va proposar un
nou Programa per Promoure la Solidaritat entre Ciutats per l'Abolició Total de les Armes
Nuclears.  Des d'aquell  moment,  els  alcaldes d'Hiroshima i  Nagasaki  han demanat  als
alcaldes de tot el món que se'ls uneixin per donar suport a aquest Programa. Així va néixer
la xarxa de Mayors for Peace (Alcaldes per la Pau). Des de 1990, aquesta iniciativa està
registrada a Nacions Unides i a l'any 1991 se li va atorgar un estatus consultiu especial al
Consell Econòmic i Social de la ONU.

Actualment, més de 7.000 municipis de 161 països de tot el món han expressat el seu
suport al programa que impulsa Mayors for Peace per aconseguir l'eliminació de les armes
nuclears a l'any 2020, quan es compleixin 75 anys dels bombardejos atòmics d'Hiroshima i
Nagasaki. Uns 300 municipis espanyols ja estan adherits a la Xarxa.

En l'actualitat, els desafiaments als que el món s'enfronta han de comptar amb l'aliança de
tots els actors amb responsabilitat per aconseguir un món en pau. L'Agenda 2030 dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) així ho reconeixen, en concret a través
del ODS 16, que tracta de la promoció de societats pacífiques per al desenvolupament
sostenible.

El paper de les ciutats com actors internacionals i garants de la convivència pacífica són
assumptes naturals de la seva actuació política. Avui, conflictes com el de Siria i la crisis
dels refugiats o les amenaces a la seguretat derivades de noves formes de terrorisme i
violència, no poden quedar al marge de la visió i contribució local.

És en aquest context  en el  que els Governs Locals posseeixen un paper crucial  com
actors principals, no només en l'escenari de prevenció de conflictes, àmbit en el qual cada
cop  té  més  rellevància  juntament  amb  els  Estats,  sinó  també  en  les  tasques  de
reconstrucció de les ciutats després dels conflictes i en el treball educatiu entorn la cultura
de pau.  

La proximitat dels governs locals a la ciutadania que els ha escollit democràticament els
converteix  en  legítims  canalitzadors  de  les  seves  demandes  i  necessitats.  La  seva
experiència en matèria de gestió local els hi permet, a més, conèixer en detall tots els
aspectes del dia a dia del que succeïx en l'àmbit municipal. Per tant, tenen una posició
específica i complementària al rol que juguen els Estats i la societat civil, precisament per
la seva capacitat d'influència en la promoció dels valors cívics i de la convivència pacífica. 

Són múltiples les formes en que els Governs Locals poden col·laborar en la construcció de
la pau i, en aquest sentit, la Diplomàcia de Ciutats engloba una part important d'elles. Així,
la Diplomàcia de Ciutats va ser definida pel Comitè de les Regions com  'l'instrument a
través del qual els Governs Locals i els seus òrgans poden fomentar a escala mundial la
cohesió  social,  el  medi  ambient  sostenible,  la  prevenció  de  la  crisis,  la  resolució  de
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conflictes,  així  com  la  tasca  de  reconstrucció  després  dels  conflictes,  i  tot  això  amb
l'objectiu de crear un entorn estable en el qual els ciutadans i ciutadanes puguin coexistir
en pau en un clima de democràcia, progrés i prosperitat' [DOUE C 120/01, 28.5.2009].

Així mateix, resulta innegable que, actualment, les ciutats exerceixen un paper de gran
importància en el camp de la cooperació internacional. En nom dels seus ciutadans, les
administracions  senten  la  responsabilitat  i  perceben  els  avantatges  de  contribuir  al
desenvolupament  democràtic  en  altres  llocs  del  món,  motiu  per  el  qual  participen  en
projectes de cooperació internacional i en l'intercanvi d'experiències amb administracions
d'altres països.  

El treball en xarxa dels Governs Locals és un element imprescindible per enfortir el seu
paper  en  l'àmbit  internacional  i  donar  resposta  a  les  necessitats  de  la  ciutadania.  La
col·laboració  en  el  si  de  la  xarxa  d'Alcaldes  per  la  Pau  permet  compartir  recursos  i
experiències en l'àmbit de la cultura de pau amb altres ciutats, entitats i organitzacions de
tot  el  món,  al  mateix  temps  que  permet  donar  veu  als  municipis  en  els  àmbits
internacionals sobre els grans temes que afecten a la humanitat.

Es per això que, des del convenciment que els governs locals tenen la responsabilitat de
contribuir a l'agenda internacional per al desenvolupament i la construcció de la pau.

Considerant el perill que suposen les armes nuclears per a la seguretat de les persones i
del  planeta,  és  urgent  que  s'adopti  un  tractat  universal  que  prohibeixi  les  armes  de
destrucció massiva.

Donat  que  Mayors  for  Peace  treballa  per  aconseguir  un  món  en  pau  lliure  d'armes
nuclears.

El Ple municipal adopta els acords següents:

1. Manifestar  el  suport  als  objectius  de  Mayors  for  Peace  i  solidaritzar-se  amb
l'objectiu d'aconseguir l'eliminació total de les armes nuclears.

2. Portar a terme els tràmits necessaris per l'adhesió a la xarxa internacional Mayors
for Peace.

3. Promoure  el  coneixement  de  la  Xarxa  i  contribuir  a  la  conscienciació  de  la
ciutadania sobre l'amenaça que representen les armes de destrucció massiva.

4. Animar als alcaldes i alcaldesses d'altres poblacions a adherir-se a la Xarxa.

5. Comunicar l'adopció d'aquests acords a la Secretaria Internacional de Mayors for
Peace a Hiroshima, a la ciutat de Granollers com a líder de la Xarxa d'Alcaldes i
Alcaldesses per la Pau de Catalunya i  a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies.


