
 
MOCIÓ PER DECLARAR OLOT 

MUNICIPI DE CULTURA DE PAU. 
La construcció d’una cultura de pau és una les tasques fonamentals per construir un 

món més equitatiu i més just. D’acord amb la Declaració sobre una Cultura de Pau, 
aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1999, "Una cultura de 
pau és un conjunt de valors, actituds, tradicions, comportaments i estils de vida basats 
(entre d'altres) en: 

-El respecte a la vida, la fi de la violència i la promoció i la pràctica de la no 
violència per mitjà de l'educació, el diàleg i la cooperació; 

-El  respecte  ple  i  la  promoció  de  tots  els  drets  humans  i  les  llibertats 
fonamentals; 

-El compromís amb la resolució pacífica dels conflictes; 
-Els esforços per a satisfer les necessitats de desenvolupament i protecció del 

medi ambient de les generacions presents i futures; 
-El respecte i el foment de la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes; 
-L'adhesió als principis de llibertat, justícia, democràcia, tolerància, solidaritat, 

cooperació, pluralisme, diversitat cultural, diàleg i enteniment a tots els nivells de la 
societat i entre les nacions; 

i animats per un entorn nacional i internacional que afavoreixi  la pau."

La cultura  de pau és  doncs  aquella  que treu  tota  legitimitat  a  la  violència, 
entesa no solament com a violència directa (física o psicològica), sinó en un sentit 
molt  més  ampli  –  la  violència  estructural  –  que  inclou  les  injustícies  socials  i 
econòmiques,  la  desigualtat  de  gènere,  les  violacions  dels  drets  humans  i  el  no 
respecte al medi ambient.

A l’àmbit municipal, es pot jugar un rol important a partir de la proximitat a la 
població i la possibilitat d'incidir en la sensibilització i educació en cultura de pau. 
Com a entitat política, els municipis poden fer una aposta clara per la cultura de pau,  
fent d’aquest concepte un dels principis claus de la seva acció de govern. 

Aquest ple municipal ja ha aprovat en el passat mocions o iniciatives de suport 
a alguns dels aspectes que recull la Declaració sobre Una cultura de Pau. En aquesta 
moció  demanem que faci  un  pas  endavant  per  a  promoure a  Olot,  d'una  manera 
global i  decidida,  una veritable i  ferma cultura de Pau i  Solidaritat.  I  per això el 
Consell  de  Cooperació  proposa  al  Ple  l'adopció  dels  següents  ACORDS:

Declarar Olot municipi de Cultura de Pau

I com a mostra de la voluntat d’aquesta ciutat de convertir-se en agent actiu a favor 
de la Cultura de Pau, aquest ajuntament, es compromet a impulsar les següents línies 



de treball:

Primera línia: educar per la pau
L’educació per la pau no es un tema exclusivament escolar. També és important 

la sensibilització i difusió de la cultura de la pau entre als adults. Per poder tenir un 
paper actiu en la difusió de la Cultura de Pau proposem a l'Ajuntament d'Olot que tiri  
endavant alguna d'aquestes iniciatives, en ambdós àmbits:

1a.- Divulgarà i difondrà els diversos aspectes que conformen la Cultura de Pau, a 
través dels mitjans de comunicació locals públics i privats, donant suport a activitats 
específiques sobre aquestes qüestions, com ara:

-cursos, xerrades  i exposicions a favor de la pau i la no violència.
-celebració de les dates assenyalades que hi fan referència: 21 de setembre, dia 

internacional de la pau; 30 de gener, dia mundial de la no violència
-emissió de declaracions institucionals en favor de la cultura de pau (a favor 

del desarmament, contra les armes i centrals nuclears, contra les guerres, contra la 
venta d’armament,...) com la moció aprovada al Ple de setembre del 2008 contra les 
armes nuclears aprovant l’adhesió a la iniciativa “Mayors for peace” (alcaldes per la 
pau).

2a.- Adquirirà llibres sobre temes de pau per a les biblioteques escolars i la 
biblioteca Marià Vayreda i obrirà seccions específiques.

3a.- Continuarà fomentant i facilitant la tasca d’educació per a la pau a les escoles i 
instituts, afavorint la producció, i sobretot ús, de material didàctic d’educació per la 
pau i la no violència

4a.- Fomentarà als centres educatius una presentació de la història en una clau més 
sensible en aquest  aspecte:  remarcant com a fets positius no les victòries militars 
sobre altres pobles, sinó aquells que han procurat una millora en les condicions de 
vida sobre la terra.  Tenir també una cura especial en la visió que es dóna a infants i 
joves  sobre  els  herois  històrics  i  de  ficció,  els  models  d’identificació,  els  valors 
dominants, etc. per tal de no fer apologia de la violència o enaltir valors de fort sobre 
el dèbil, la dominació, etc. 

5a.  Instarà  el  departament  d’Ensenyament  per  a  què  no  realitzi  cap  activitat 
formativa als centres educatius amb la presència d’armes.

6a. Promourà el contacte amb els països o zones que han patit conflictes armats 
recents, per tal de difondre la problemàtica entre la població de la ciutat. Les accions 
a emprendre poden ser:

-l'intercanvi  directe  d'experiències  (viatges  a  zones  que  han patit  conflictes 
armats recents, convidar a persones que han viscut un conflicte armat a fer una estada 
al municipi) afavorint així el coneixement mutu, acostant les realitats i promovent 
l'empatia. 



-Promoure l'agermanament amb municipis que han patit conflictes armats.

Segona línia: intervenir per la Pau
No tindria massa sentit  que un municipi  integrés la cultura  de pau en els  seus 

projectes educatius i de cooperació però que no apliqués aquesta cultura en les seves 
polítiques  internes.  Per  això  demanem  a  l’ajuntament  d’Olot  que  intervingui 
directament  en el  foment  de la  cultura  de Pau dintre  del  propi  àmbit  d’actuació, 
mitjançant les següents mesures:

1a.-  Afavorirà  polítiques  d’integració,  ajut  i  solidaritat  amb  les  poblacions 
immigrants i impulsarà accions i activitats que fomentin el respecte a la diversitat.

2a.- Promourà i facilitarà del diàleg entre col·lectius amb interessos divergents i a 
través de mediadors independents (amb formació específica en aquest àmbit) escollits 
entre les dues parts.  

3a.- Afavorirà i donarà suport a aquelles iniciatives, xerrades o cursos de formació 
adreçats a ciutadans i ciutadanes en temes de mediació i resolució de conflictes, així 
com de respecte a la diversitat.

4a.- Donarà suport a aquelles entitats o ONGs que impulsin iniciatives per ajudar 
les poblacions civils de països en guerra o postguerra.

5a.-  Participarà  activament  en  les  xarxes  internacionals  que  aposten  per  a  la 
promoció i defensa dels Drets Humans i la construcció de la Pau.

Tercera línia: actuar a favor del desarmament i la desmilitarització
L’ajuntament d’Olot es compromet formalment i públicament a prendre tota una 

sèrie de mesures i compromisos per a convertir-se en agent de pacificació. Per això, 
assumeix que:

1. No permetrà la instal·lació al terme municipal d’Olot de fàbriques d’armament o 
d’equipaments militars o paramilitars.

2. No cedirà instal·lacions municipals ni la via pública per a actes de l’exèrcit u 
organitzacions paramilitars.

3.  No autoritzarà que l’exèrcit espanyol o l’OTAN facin propaganda en els centres 
educatius o en actes per a joves. Procurarà que es faciliti informació als joves sobre 
les opcions alternatives a la defensa armada.

4. No  organitzarà ni promourà la celebració d'actes de caire militar o paramilitar.  



5. No donarà ajudes públiques a associacions, grups o empreses que promouen la 
violència (audiovisuals, videojocs, còmics, joguines bèl·liques,...).

 
6. Donarà suport i s’adherirà a les diverses campanyes, locals, nacionals, estatals i 

internacionals que afavoreixin el desarmament i la desmilitarització.

7. No fomentarà inversions en la indústria militar. Per això, i per a mostrar el seu 
interès no tan sols en fomentar postures de pau, sinó també en no voler exercir de 
cofinançador de les empreses que mantenen les guerres o l'armament, i d'acord amb 
el  contingut  d'aquesta  moció,  evitarà  dipositar  o  fer  transaccions  bancàries  amb 
aquelles entitats que tenen acords o inversions en empreses armamentístiques.

Per aquest punt, recordem que només cal aplicar i ampliar l'efecte de l'acord que ja 
es va prendre en la Moció a la utilització de la banca ètica en transaccions bancàries  
de  l'ajuntament,  que  aquest  ple  municipal  va  aprovar  amb  18  vots  a  favor  i  3 
abstencions. 


