Pla d’activitats anual 2022
1. Consolidar la xarxa catalana d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau, a partir d’un pla d’activitats anual, l’impuls de
l'aprenentatge cooperatiu, la transferència de recursos i el disseny i la posada en marxa de noves iniciatives. Tot això ha de permetre
estendre la seva acció com a organització, així com la dels municipis que en formen part, alhora que reforçar el seu sentiment de
pertinença a la xarxa. La coordinació d’aquestes tasques es farà a través del grup de treball tècnic i la comissió executiva, tot explorant
la possibilitat de posar en marxa grups de treballs específics sobre temes concrets a partir de la iniciativa dels membres.



Coordinar una delegació catalana per assistir a la Conferència d’Estats Part del Tractat sobre la Prohibició de les Armes
Nuclears a Viena (pendent de confirmar dates pel 2022



Explorar possibilitats de participació d’una delegació catalana a la Conferència General de Mayors for Peace a Hiroshima
(5-6 d’agost)



Organitzar el Dia Internacional per la Pau (21 de setembre)



Incrementar el nombre de membres de la Xarxa

2. Promoure la incidència en relació a assumptes de pau i justícia global, tot divulgant la posició de la xarxa davant
qualsevol atemptat, conflicte o violació greu de drets humans de forma ràpida i sistemàtica, incrementant el nombre de ciutats
membres i consolidant una xarxa de ciutats que tinguin la capacitat de transcendir a nivell polític, organitzant actuacions conjuntes
presencials o virtuals.



Accions incidència al Congreso de los Diputados i Parlament de Catalunya



Accions incidència Gobierno de España: enviar una carta al president del Govern instant a l’Estat Espanyol a participar en
qualitat d’observador a la Conferència d’Estats Part del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears



Participar en la Campanya «10 razones por las que firmar el TPAN», que impulsen AIPAZ, WILPF i Centre Delàs
d’Estudis per la Pau



Organitzar una jornada de difusió per promoure la guia d’educació per a la pau a l’àmbit local, que exposa àmbits, eines i
actors clau per treballar la pau des dels ajuntaments



Organitzar espais de treball conjunts que afavoreixen l’intercanvi de coneixements i reforcin el sentiment de pertinença a la
xarxa en ocasió del Dia Internacional per la Pau (21 de setembre) o del DENIP (30 de gener)

CONSTRUÏM LA PAU,
DE LES CIUTATS AL MÓN



Emetre declaracions en nom de la xarxa quan sigui oportú

3. Enfortir l’estratègia de comunicació de la xarxa, mitjançant la promoció d’activitats de les ciutats membre a través de
l’agenda web i newsletter corporatius, el seguiment i actualització dels canals de la secció catalana (web, xarxes socials i newsletter) i
la publicació de notícies i declaracions sobre temes d’actualitat relacionats amb la justícia global i els drets humans. L’objectiu és
donar més visibilitat a les iniciatives de tots els membres de la xarxa, més enllà de l’Executiva.



Publicar notícies sobre les activitats que realitza la xarxa i les ciutats membres a la pàgina web i canals corporatius



Enviar mensualment el newsletter a totes les ciutats membres



Compartir contingut d'interès temàtic a les xarxes socials

4. Encoratjar als municipis a unir-se a la campanya ‘Ciutats de Pau’ de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes
Nuclears. La xarxa promou aquesta campanya entre els municipis per demanar al govern de l’Estat espanyol que signi i ratifiqui el
Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i es pugui avançar, per responsabilitat i seguretat, cap a la seva abolició.



Promoure la moció entre els governs locals i aconseguir que més de 100 municipis catalans l’aprovin

5. Desenvolupar i implementar agendes locals de pau i convivència per fer front a les violències urbanes i educar per la
convivència i la pau. A partir d’una proposta metodològica i d’acompanyament per a l’elaboració d’una agenda genèrica, la xarxa
pretén donar claus sobre municipalisme de pau, exposar mesures concretes per desenvolupar una política pública en aquest àmbit i fer
que els municipis puguin desenvolupar el seu propi pla d’acció local de pau i convivència.



Desenvolupar el primer taller pilot a Granollers



Acompanyar a altres municipis a desenvolupar els seus plans d’acció local



Sistematitzar l’experiència perquè altres governs locals puguin dur-la a terme
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