Les ONGD de la Coordinadora d’ONG Solidàries estem compromeses amb la lluita contra les
desigualtats i la transformació social. El nostre, és un compromís constructiu: volem aportar
idees i reflexions que contribueixin a fer de la política municipal una eina participativa,
transformadora i valenta per el bé comú, al servei de les autèntiques preocupacions de la
ciutadania.
En aquest sentit, creiem que hi ha cinc grans eixos a treballar:
Desenvolupament Humà. Afavorir el desenvolupament humà integral de la ciutadania i
fomentar la solidaritat entre els habitants del país, atenent la pluralitat de procedències,
gèneres i desigualtats econòmiques i d'oportunitats.
Desigualtats Nord‐Sud. Fomentar unes relacions justes i equitatives entre els països del Nord i
els del Sud, a través d’accions municipals concretes. Es necessari estimular i propiciar una
presa de consciència organitzant campanyes de sensibilització entre els ciutadans i ciutadanes
i reforçar les existents ‐cooperació directa i agermanaments, Fons Català de Cooperació, etc. ‐
que serveixin d’exemple de compromís i participació a la ciutadania.
Educació en valors. Fomentar la reflexió i l’educació en valors adreçada a tota la ciutadania.
Respecte mediambiental i sostenibilitat. Foment de polítiques locals de respecte
mediambiental i promoció de la sostenibilitat per generar major consciència.
Participació ciutadana. Impuls de mecanismes democràtics de participació ciutadana i
transparència informativa.
Les nostres propostes són:

Desenvolupament
1. Elaboració de polítiques municipals destinades a promoure un canvi de model de
desenvolupament no centrat només en l’economia sinó sobretot, en el desenvolupament de
les capacitats i oportunitats de les persones.
1.1
1.2

Destinar com a mínim l’1% anual dels ingressos del pressupost total
consolidat de l’Ajuntament.
Redistribuir aquest 1% tal com recull la Llei de Foment de la Pau
(disposició add.1a): 0,7% Ajut al Desenvolupament (AOD) i 0,3% per a
Promoció de Cultura de la Pau

És imprescindible que Girona assumeixi l’AOD no com una almoina que es dóna quan ens
sobra, sinó com un compromís i un deure de justícia social amb la humanitat.
2. Ser coherents i mantenir els compromisos que s’han traduït en lleis i els acords
internacionals subscrits, però també amb les mocions aprovades al Ple Municipal de
l’Ajuntament de Girona.
3. Pressionar el govern espanyol i català perquè es compleixin els Objectius del Mil∙lenni
(ODM). Al 2015 es farà revisió de l’acompliment dels ODM. Com que no s’han acomplert, es
fixaran noves metes de lluita contra la pobresa i les desigualtats. L’Ajuntament ha de fer
pressió als governs central i autonòmic, i als estaments que faci falta, per aconseguir les noves
fites en ODM. L’Ajuntament ha de tenir un paper de compromís actiu i assumir com a seus els
ODM.
4. Promoure el Comerç Just i la Banca Ètica.
4.1. Donant suport a la xarxa catalana de comerç just, mitjançant la divulgació,
informació i el suport a totes les iniciatives de sensibilització que es portin a terme a nivell
municipal.
4.2 Garantir la presència d’articles de la xarxa de comerç just juntament amb una
informació sobre el mateix a les màquines expenedores instal∙lades a les dependències de
l’Ajuntament. Continuar promovent la inclusió de criteris ètics, verds i socials en els
procediments d’adjudicació de contractes de subministraments.
4.3 En relació a les empreses, cal la puntuació de requisits ètics en els concursos
públics i exigència de transparència i compromís de millora.
4.4 L´ajuntament no sols ha de tenir comptes oberts a la banca ètica sinó dotar‐los de
capital suficient d’acord amb els criteris ètics fixats. És imprescindible que la ciutadania
conegui aquest compromís de Girona amb la banca ètica, per animar‐la i sensibilitzar‐la a
prendre consciència a canviar d’hàbits en aquest àmbit.
5. Promoure l’abolició del Deute Extern. Sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta qüestió, i
informar que el pagament d’aquest deute (contret majoritàriament per governs autoritaris i
il∙legítims) suposa un transvasament de capital des dels països empobrits cap a les entitats
creditores ‐públiques i privades‐ en detriment de la satisfacció de serveis socials per cobrir les

necessitats bàsiques de la majoria de la població dels països del Sud. Demanar al govern de
l’Estat espanyol que cancel∙li del tot el Deute Extern (sense convertir‐lo en crèdits FAD) que
tenen amb ell els països empobrits i que l'import del pagament anual del deute cancel∙lat sigui
destinat, per part de la població dels països empobrits, al seu propi desenvolupament. Evitar
que aquest instrument es pugui desenvolupar mai a Catalunya.

Cultura de Pau, Drets Humans i Educació
en Valors
6. Promoure la Cultura de Pau com a marca diferencial de la ciutat de Girona. Divulgar i
difondre els diversos aspectes que conformen la Cultura de Pau –com l’objecció fiscal‐, a
través de les pròpies actuacions i donant suport a activitats específiques sobre aquestes
qüestions d’entitats i associacions del municipi ‐com la campanya anual del Dia Escolar de la
No Violència i la Pau que ja es fa a les escoles de la ciutat‐.
7. Vetllar pel respecte i acompliment dels DH i en especial pels col∙lectius més vulnerables i
drets fonamentals en àmbits com el treball, l’habitatge, l’alimentació, l’educació i la salut.
7.1 Donar suport i adherir‐se a les diverses campanyes, locals, nacionals, estatals i
internacionals que afavoreixin el desarmament, la desmilitarització i la defensa dels Drets
Humans.
7.2 Promoure el coneixement i estudi als centres d’ensenyament del municipi i en
totes les franges d’edat de l’Educació pel Desenvolupament, els DH i la Pau.
7.3 Portar a terme cursos de formació adreçats a la Policia Municipal i agents cívics
en temes de mediació i resolució de conflictes, així com de respecte a la diversitat existent al
territori.
7.4 Demanar a la Generalitat i a l’Estat espanyol la no instal∙lació de fàbriques
d’armament o d’equipaments militars. Tampoc es subvencionarà o facilitarà la instal∙lació
d’aquest tipus d’empreses bèl∙liques al municipi. En l’àmbit gironí, cal vetar la presència de
l’Exèrcit a la Fira sobre Ensenyament que es fa a la ciutat i en qualsevol acte cívic o
institucional.
7.5 Donar suport a la campanya “Renda bàsica per a tothom”.
8. Vetllar per la cohesió social. Demanem als i les polítics/es de la ciutat:
8.1 La no utilització de la immigració com a arma electoral.
8.2 Que fomentin i utilitzin de manera respectuosa la imatge dels pobles del Sud,
incidint en els aspectes positius i evitant l’estereotip.
8.3 Fomentar la resolució pacífica dels conflictes i practicar‐la en l’àmbit municipal –
incloent els tècnics i altres estaments del mateix consistori.

Polítiques socials
9. Fomentar els projectes de codesenvolupament. Cal continuar donant formació i atenció
personalitzada a aquestes entitats en especial per a la millora de la cohesió social i la qualitat
dels projectes de cooperació al desenvolupament de la ciutat.
10. Fomentar les entitats locals de desenvolupament. És imprescindible el suport a les ONG
locals que, al nostre territori, funcionen de manera voluntària. Girona ha de promoure
l’associacionisme i fomentar la consciència crítica de la societat, la transformació social i la
implicació en el mateix territori: ciutat ‐ poble.
11. Afavorir dins el municipi la integració social de persones immigrades i la convivència
respectuosa amb les diferències
11.1 Cal un major pressupost i iniciatives locals que fomentin la convivència, la
cohesió social i la igualtat d’oportunitats
11.2 Un cop aprovada la Moció pel Dret a Vot de tota la ciutadania aquest 2015, cal
instar als òrgans competents el reconeixement del dret de vot de tothom cercant la igualtat
de Drets i Deures.
11.3 Denunciar qualsevol discriminació de fet, per raó d’origen, i treballar en matèria
d’igualtat de drets, especialment, els d’accés a l’habitatge, al treball i a l’educació i lliure
elecció de centre d’ensenyament.
12. Promoure i implementar mecanismes democràtics de participació ciutadana, a nivell
municipal.
12.1 Establir processos com els pressupostos participatius en tots els àmbits que
afecten la ciutadania
12.2 Generar més espais de diàleg dels partits governants, durant la legislatura, amb
les associacions i entitats per anar prenent el pols a la societat i contrastar la realitat: consells
municipals, taules cíviques de barris, ciutadania... Fomentar les que ja estan en funcionament.
13. Activar polítiques municipals que afavoreixin accés a un habitatge digne, i promoure el
bon funcionament de la borsa d’habitatges existent, revisant‐ne els requisits per tal d’adequar‐
la a la realitat de les famílies gironines que necessiten acollir‐s’hi. Alhora, promovent nous
acords amb les entitats bancàries per a la gestió de les hipoteques i pisos buits.
14. Vetllar per la coherència entre polítiques municipals, sobretot pel que fa a la cooperació
al desenvolupament i acció humanitària amb la resta de polítiques. En aquest sentit, és molt
important un compromís per impedir que les empreses que vulnerin els DH, puguin accedir a
fons públic i/o subvencions municipals.
15. Fomentar polítiques municipals que vetllin pel respecte al mediambient i per l’ús
d’energies renovables i netes.
15.1 Continuar incorporant vehicles no contaminants dins la flota municipal.
15.2 Millorar la xarxa de transport públic de la ciutat tot millorant les connexions i els
temps dels serveis, així com la seguretat dels carrils bicis i el servei públic de Girocleta.

Gènere
16. Incrementar i revisar les polítiques municipals d’equitat de gènere en tots els àmbits.
Incidint en els punts de l’Agenda de Desenvolupament dels ODM post 2015 que fan referència
a les actuacions en polítiques locals de gènere i apoderament i igualtat de la dona.
17. Incrementar els recursos destinats a donar suport a les entitats que treballen per a
l’apoderament de la dona, la millora de la seva qualitat de vida, especialment a les formades
per dones nouvingudes o que tinguin com a objectiu la millora de les seves capacitats.
18. Elaboració d’informes d’impacte de gènere en totes les polítiques i accions públiques
municipals.
19. Incrementar i millorar els serveis municipals i/o comarcals per a dones que han patit
violència de gènere. La cobertura social d'alguns casos no és suficient per garantir la seguretat
i recuperació de les dones que es troben en situació de risc i violència domèstica. Cal adaptar
els diferents serveis municipals a la diversitat d’orígens culturals presents a la ciutat.
21. Coherència de polítiques de cooperació entre el govern i els ajuntaments. Coordinació
entre els diferents ens públics que treballen en cooperació al Desenvolupament i Educació pel
Desenvolupament al nostre territori, mitjançant projectes i estratègies comunes.

