
Les ciutats i regions europees treballen per fomentar una 
ciutadania activa i informada sobre els reptes globals i 
locals del desenvolupament sostenible.

 ACCIÓ!

Organitzar o donar suport a esdeveniments oberts 
al públic per debatre o informar sobre els reptes 
del desenvolupament sostenible i la importància 
de la solidaritat, tot destacant l’experiència de la 
ciutat en els seus projectes de cooperació interna-
cional.

Les ciutats i les regions europees donen suport i pro-
mouen iniciatives locals d’educació al desenvolupament,  
sensibilització i mobilització ciutadana de gran impacte.

 ACCIÓ! 

 Recolzar i col•laborar amb organitzacions de la so-
cietat civil (OSC), grups de la ciutadania o centres 
educatius locals organitzant i promovent conjun-
tament campanyes de sensibilització i d’educació 
en favor d’una ciutadania activa i solidària i activa-
ment compromesa. 

Les ciutats i regions europees impulsen el compromís 
polític local, nacional, europeu i mundial amb el desen-
volupament sostenible global.

ACCIÓ!

 Fomentar el diàleg i promoure els intercanvis amb 
altres alcaldes i representants locals a Europa, així 
com a escala nacional i global, sobre el valor de la 
solidaritat i la cooperació “descentralitzada” per a 
un desenvolupament global més sostenible.

Com participar en els Dies Europeus
de Solidaritat Local 2022?

La campanya Missatges clau
Les ciutats i les regions europees contribueixen de ma-
nera clau al desenvolupament sostenible global! Com?  
Gràcies als seus projectes de cooperació amb altres ciutats  
i regions del món i la seva gestió diària dels reptes de la 
sostenibilitat.

Els Dies Europeus de Solidaritat Local (EDLS) conviden a 
les ciutats i regions europees a conscienciar la seva ciu-
tadania sobre els reptes mundials del desenvolupament 
sostenible i la necessitat de passar a l’acció. 

No us perdeu l’edició del 2022, que tindrà lloc del 15 al 30 
de novembre a tota Europa.

#LocalSolidarityDays

15 > 30
november 2022



Aquest projecte està
cofinançat per  
la Unió Europea

••  Utilitzeu el kit de comunicació dels EDLS 
o afegiu el logotip EDLS al vostre propi 
material per promoure la vostra inicia-
tiva i enfortir els missatges clau. Forma-
reu part del web dels EDLS (localsolida-
ritydays.eu) i de la campanya a Twitter 
(#localsolidaritydays). 

••  Signeu la Carta dels EDLS per forma-
litzar el compromís de la vostra ciutat 
amb els valors de democràcia, solidari-
tat, coresponsabilitat i partenariat que 
inspiren la campanya. El suport dels 
vostres homòlegs europeus pot també 
millorar el reconeixement polític i social 
del compromís de la vostra ciutat per a 
un desenvolupament sostenible global. 

••  Uniu-vos a una comunitat de ciutats 
i regions europees que intercanvien,  
aprenen i debaten regularment sobre 
eines de sensibilització, educació per al  
desenvolupament sostenible i coope-
ració internacional des d’una perspec-
tiva local.

Formeu part  
de la campanya!

Fes que la teva ciutat o  
regió hi participi !

La iniciativa dels EDLS és organitzada per PLATFORMA, la coalició paneuropea de ciutats i regions i les seves associacions actives en matèria 
de cooperació al desenvolupament entre ciutats i regions. Aquesta iniciativa es desenvolupa en el marc de l’Acord d’Associació Estratègica 
signat entre CEMR-PLATFORMA i la Comissió Europea i està cofinançada per la Unió Europea.

El 2021...

Programeu la vostra activitat EDLS entre el 15 i el 30 de  
novembre de 2022.

Una activitat EDLS és: 

••  (Co) organitzada per un govern local o regional europeu, o per 
una associació de governs locals i regionals

••  Una oportunitat per als/les ciutadans/es, representants locals 
o regionals, entitats de la societat civil i altres actors locals per 
aprendre, intercanviar, debatre i celebrar

••  Centrada en la contribució de les ciutats i regions europees 
als reptes globals del desenvolupament sostenible, prestant  
especial atenció a les seves accions de cooperació internacio-
nal amb altres ciutats i regions del món

Per a més informació  
www.localsolidaritydays.eu

platforma@ccre-cemr.org

Tweet amb  
#LocalSolidarityDays

2
setmanes

50
European municipalities, 

regions and provinces

105
activitats organizades

 


