
Carta dels Dies Europeus  
de la Solidaritat Local

Preàmbul
Les ciutats i les regions europees són clau per a la 
promoció del desenvolupament sostenible tant al 
seu territori com a l’estranger a través de les seves 
accions de cooperació descentralitzada. En aquest 
sentit, els 17 Objectius del Desenvolupament Sosteni-
ble (ODS) establerts per l’Agenda 2030 de les Nacions 
Unides afecta i implica directament els governs locals 
i regionals, i les seves polítiques.

Les ciutats i les regions han d’informar i mobilitzar 
els seus ciutadans a favor d’una ciutadania acti-
va i responsable, entenent que el desenvolupament  
sostenible global comença des de cadascuna de les 
nostres accions quotidianes.

L’any 2016, un grup de ciutats i regions europees i les 
seves associacions nacionals van llançar una cam-
panya anual de dues setmanes per promoure el seu 
compromís amb la solidaritat global i el desenvolu-
pament sostenible així com el seu suport als valors 
europeus de democràcia, diversitat i solidaritat: els 
Dies Europeus de la Solidaritat Local (EDLS en les  
seves sigles en anglès).

Els governs locals europeus estan preparats per demostrar al món que els canvis globals 
provenen d’accions locals i volen comptar amb la seva ciutadania.

3 objectius 

    Informar i mobilitzar els ciutadans i tots 
els actors locals en la qüestió del desen-
volupament sostenible i la cooperació  
internacional, amb particular atenció als 
ODS establerts per l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides.

    Promoure el nostre compromís i suport en 
favor del desenvolupament sostenible local 
i global per a tots/es a través de les nostres 
accions de cooperació descentralitzada  
i aliances amb ciutats i regions del món.

    Enfortir els vincles amb altres ciutats i re-
gions a Europa per aprendre, compartir  
i unir esforços per una acció local més in-
fluent. L’intercanvi d’experiències és clau 
per fomentar una solidaritat global més 
sòlida.



Aquest projecte està
cofinançat per  
la Unió Europea

Adherir-se a la Carta
Nom : ....................................................................

Cognom : .............................................................

Càrrec : ..................................................

Organització / Ciutat / Regió : .......................

...............................................................................

 Govern local o regional

 Associació, ONG 

 Ciutadania, Societat Civil

Correu electrònic : .............................................

Telèfon : ..........................................

Data i signatura : ...............................................

La nostra visió 
Nosaltres, els governs locals europeus que parti-
cipem en els EDLS creiem en una Europa més forta  
i local, compromesa amb la solidaritat global.

••  Defensem una Europa més democràtica, inclusiva, 
propera als ciutadans i compromesa amb la soli-
daritat global.

••  Donem suport a la solidaritat entre els governs lo-
cals del món i a la cooperació responsable en mutu 
respecte i, a diferència de les accions caritatives, re-
ciprocitat entre socis.

••  Creiem que una ciutadania informada i mobilit-
zada és clau per aconseguir un desenvolupament 
sostenible per a tothom.

Suma’t als EDLS 
Els EDLS acullen tot tipus de governs locals i regi-
onals ja siguin grans, petits, mitjans, rurals, urbans 
etc., que es vulguin implicar en la solidaritat global i 
intercanviar amb els seus socis a Europa.

Els EDLS també fan una crida a la ciutadania eu-
ropea i als actors locals com les Organitzacions de 
la Societat Civil, les Universitats o representants del 
sector privat, entre d’altres, compromesos a elimi-
nar la pobresa i a promoure el desenvolupament 
sostenible, per tal que s’aliïn amb els governs locals 
i regionals en favor d’un major impacte.

Llegeix i adhereix-te a la Carta :  
localsolidaritydays.eu/edls-charter/

Utilitza el hashtag  
#LocalSolidarityDays 

Els nostres valors i principis
••  Els valors europeus de democràcia, llibertat,  

solidaritat, drets humans i igualtat d’oportunitats.

••  El principi de partenariat entre autoritats públiques, 
les universitats, el sector privat, organitzacions de la 
societat civil, comunitats culturals, etc.

••  El principi d’autonomia local des d’un enfocament 
democràtic, just i efectiu

••  El principi de diversitat i d’inclusió, donant veu a 
totes les perspectives existents i visions de desenvo-
lupament de les ciutats i regions d’Europa.

••  Un discurs positiu i optimista sobre la solidaritat 
global, evitant imatges retractant la misèria i  
focalitzat en solucions d’èxit i sostenibles.


