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Tots els actors són necessaris per a la construcció de la pau i cadascú 
ha  de  desenvolupar  el  seu  propi  rol.  Des  del  món municipal  estem 
convençuts  que  els  governs  locals,  l'administració  més  propera  a  la 
ciutadania, tenen un paper clau en el foment de la pau i l'entesa entre 
les diferents cultures.

Com  es  treballa  per  la  pau  des  dels  municipis?  Promovent  la 
convivència,  el  respecte  a  la  diferència  i  la  resolució  pacífica  dels 
conflictes dins la pròpia ciutat, juntament amb un clar compromís en 
l’acció  exterior.  Construir  la  pau  en  l’àmbit  local  vol  dir  fomentar  la 
cohesió  social,  promoure  els  valors  cívics  i  prevenir  els  conflictes.  I 
alhora articular una estratègia de relacions exteriors, de treball en xarxa 
amb  altres  ciutats,  coherent  amb  les  pròpies  polítiques  municipals. 
Comptant  amb  un  actiu  imprescindible:  la  ciutadania.  Articulant 
polítiques amb la societat civil. Perquè la ciutat és, necessàriament, un 
projecte col·lectiu.

En un món global, necessitem pensar i actuar localment i globalment al 
mateix temps. Des de les ciutats treballem en la cerca de solucions als 
problemes globals considerats fonamentals, com les migracions, el canvi 
climàtic  o  la  sostenibilitat  ambiental.  Problemes  globals  que  es 
manifesten a escala local, als quals des dels ajuntaments hem hagut de 
fer front, cercant solucions creatives i innovadores, adaptades a cada 
cas, a situacions diverses. 

Algunes d’aquestes solucions vénen donades per la pròpia naturalesa 
dels  governs  locals.  Aquests  parteixen d'una  singularitat  que fa  que 
puguin actuar de manera específica en la construcció de la pau, tant 
dins el propi municipi com en les relacions internacionals. Les ciutats 
aporten la flexibilitat  per adaptar-se millor  i  més ràpidament a cada 
circumstància; la singularitat, perquè cada ciutat és diferent i ha pogut 
desenvolupar solucions pròpies;  la  capil·laritat,  que permet arribar  a 
punts on altres organismes no poden; i la complementarietat amb altres 
ciutats, amb les polítiques regionals o estatals. 

Un factor indispensable és la implicació de la ciutadania, a través de  les 
xarxes  ciutadanes  com  a  valor  afegit,  així  com  la  capacitat  de 
personalitzar  les polítiques de cooperació,  per fer-les més properes i 
actuar en xarxa guanyant força. I, evidentment, la proximitat, perquè 
les polítiques sorgeixen de la relació directa amb les persones, de la 
resolució dels problemes expressats per la ciutadania. Perquè el futur 
s’ha d’escriure des de la proximitat. És, doncs, des del municipalisme, 
des  de  les  actuacions  dels  governs  locals,  on  les  estadístiques 
s’humanitzen i es converteixen en persones.



La capacitat  de resposta  i  l’experiència  acumulada situa els  governs 
locals  en una posició  fonamental  per  al  treball  en xarxa amb altres 
ciutats, que permet l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, així 
com aprofundir en el coneixement de les “altres” realitats. Per això ens 
cal  avançar en aquest camí,  en la recerca de solucions a problemes 
comuns. Ens hem de dotar de marcs de treball conjunts, ressaltant el 
paper  de  les  ciutats  i  establint  mecanismes  que  garanteixin  la 
participació del món local en la presa de decisions internacionals. 
 
En aquest sentit,  la  diplomàcia municipal  ofereix a les  ciutats  i  a  la 
ciutadania  la  possibilitat  de  participar  d'una  nova  manera  en  les 
relacions internacionals.  Un espai  per a treballar,  juntament amb els 
governs dels  estats,  organismes internacionals  i  organitzacions de la 
societat civil, en la construcció de la pau. 

Un  exemple  de  treball  en  xarxa  és  una  de  les  organitzacions 
municipalistes  més  grans,  Mayors  for  Peace,  Alcaldes  per  la  Pau. 
Liderada per Hiroshima i Nagasaki, compta amb més de 3.600 ciutats 
adherides de 135 països i regions de tot el món. És una agrupació de 
ciutats  que  treballen  per  la  pau  i  el  desarmament  a  dos  nivells: 
col·laborant amb governs i organitzacions internacionals per tal d’assolir 
compromisos globals que ens permetin avançar cap a un món més just i 
en pau (a través de l’assoliment dels objectius de Desenvolupament del 
Mil·leni o bé promovent el desarmament en totes les seves variants), i 
treballant dins el propi municipi per la convivència, la resolució pacífica 
dels conflictes i l’educació per la pau.

El mes de maig tindrà lloc a la seu de Nacions Unides de Nova York la 
Conferència  per  a  la  revisió  del  Tractat  de  No  Proliferació  d’armes 
nuclears. Una Conferència en què hi ha dipositades moltes esperances 
d’assolir  acords  que  permetin  avançar  cap  a  un  món  lliure  d'armes 
nuclears.  I  Alcaldes  per  la  Pau  hi  participarà  activament  en 
representació de milions de ciutadans que han expressat el seu desig de 
viure en un món més just, solidari i en pau.
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