PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: Per un municipalisme Internacionalista
Els Governs Locals són també un espai de compromís amb el món, a través de la
cooperació al desenvolupament i la diplomàcia municipal. Un espai de trobada d’entitats i
persones que treballen per la Pau, la Solidaritat i la Cooperació.
En l'actualitat la nostra planificació ha de ser més ambiciosa, amb una estratègia de treball
en els països del Sud, que s'emmarqui en objectius més amplis de coordinació, amb un
augment en l'econòmic però també en la garantia dels drets i accions: els Drets Humans, el
codesenvolupament, les garanties mediambientals, la promoció del teixit econòmic i social,
i la governabilitat democràtica, entre d'altres.
La nostra cooperació, la dels i les socialistes, no és un model generalista d'estat, ni tampoc
un model d'humanitarisme associatiu, sinó que ha de ser més directa en l'assumpció de
responsabilitats democràtiques.
Com les administracions locals, les institucions més properes als i les ciutadanes, recullen
de primera mà les preocupacions socials, sorgeix l'interès de la ciutadania per la solidaritat
internacional i la cooperació directa entre municipis, i la nostra cooperació descentralitzada
és i ha de ser el reflex i canalització d'aquesta inquietud social i institucional.
Molts municipis són impulsors d’accions de diplomàcia municipal, i és necessari que els
governs locals tinguin la voluntat de donar suport i ser presents en xarxes de ciutats que
treballin per un món més just i solidari.
Des del PSC estàvem plenament compromesos amb els Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni (ODM), que calia assolir l’any 2015, i ara amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) a assolir el 2030. Per això, explicitem el compromís a adoptar les
mesures i els recursos necessaris per assolir-los, des d’aquelles institucions on tenim
responsabilitats de govern. Així, el Govern catalanista i d’esquerres fou el primer ens
subestatal en signar el 2055 un acord estratègic plurianual amb la Campanya del Mil·lenni.
Són aquestes mostres de solidaritat internacional, les que els països en vies de
desenvolupament més valoren i, per altra banda, suposen també situar el nom de Catalunya
dins la comunitat internacional.
Aquí també seria bo seguir els passos d'algunes excel·lents iniciatives empresarials de
bandera solidària, cooperatives i pimes que integrin actuacions com:
• Reinvertir bona part dels beneficis en la pròpia empresa.
• Prioritzar el personal sobre el capital.
• Propietat i direcció participativa i col·lectiva.
• Voluntat de transformació social.
• Generar impacte en projectes de la ciutadania de dins i fora del la regió de producció.
• Eliminació dels paradisos fiscals
• Limitació del lucre i els beneficis individuals.
• Generar una activitat econòmica viable i sostenible.
És important tenir una xarxa d'entitats, prou rica i àmplia, sobretot tenint en compte que la
gran majoria ho fan des del voluntariat, però també de nombrosos professionals,

sanitaris/àries i logistes, enginyers/es i educadors/es que s'integren en nombrosos treballs i
projectes a tot el món. La majoria d'aquestes persones utilitzen el seu temps personal per a
realitzar la seva feina en condicions dures, en països on res és fàcil ni gratis, on les
complexitats i mancances de tot tipus se sumen moltes vegades a conflictes interns.
Finalment cal destacar que aquestes persones centren els esforços en la lluita contra la
pobresa, però també en la promoció del desenvolupament sostenible i respectuós amb la
cultura pròpia de cada regió global.

