
Seminari intern: Comerç d’armes, conflictes i drets humans. 

Com construïm agendes de pau des dels municipis? 

 

Document: Propostes de Pau i incidència pels municipis 

 

Esdevenir un municipi lliure d’indústria militar: 

Aprovar la moció de rebuig a la producció i la venda d’armes que alimenten conflictes dels 

quals fugen les persones refugiades. Busquem la complicitat de les forces polítiques dels 

municipis catalans. Voleu impulsar una moció de rebuig a la producció i la venda d’armes a les 

vostres poblacions? 

1. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a premsa@centredelas.org 

2. Descarregueu-vos la moció aquí. 

3. Busqueu entitats al poble o la ciutat que puguin donar-hi suport. 

4. Entre tots farem arribar-ho a partits polítics per presentar la moció al següent ple 

municipal. 

On: http://centredelas.org/campanyes/municipis-lliures-dindustria-militar/ 

I ens podeu avisar de que s’ha aprovat per fer difusió. 

 

Passes per esdevenir un municipi lliure de banca armada i a favor de les finances ètiques: 

1.- Anunciar la voluntat d’esdevenir un “Municipi lliure de banca armada i per les finances 
ètiques” 

2.- Aprovar una resolució que prohibeixi o avanci cap a la prohibició explícita de les 
inversions en empreses implicades en la producció, desenvolupament, manteniment o 
comerç d’armes i els components, al mateix temps que es fomenti i es valori la incorporació 
de les finances ètiques en el dia a dia de l’administració pública. La podeu trobar aquí. 

3.- Analitzar si les relacions amb el sector financer actual de l’administració té vincles amb 
entitats controvertides i que formen part dels informes de banca armada. 

4.- Aplicar mesures per establir criteris de selecció negatius per assegurar-se que cap 
productor d’armes nuclears o controvertides formi part de la cartera municipal i sigui 
proveïdor de serveis financers de l’administració. Al mateix temps, introduir proveïdors 
financers que formin part de l’ecosistema de les finances ètiques.  

5.- Difondre per promoure i complementar els esforços de desinversió explicant les 
desinversions realitzades i les noves polítiques financeres adoptades a altres 
administracions públiques i a la ciutadania. 

mailto:premsa@centredelas.org
http://www.centredelas.org/wp-content/uploads/2020/02/Mocio_CentreDelas_rebuig_al_comerc_darmes-1.pdf
http://centredelas.org/campanyes/municipis-lliures-dindustria-militar/
http://www.bancaarmada.org/ca/protocol-de-municipis-lliures-de-banca-armada-i-per-les-finances-etiques-ok


Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres  

 

Donar suport a les campanyes i entitats que demanen una reducció de la despesa militar: 

Amb la campanya GCOMS. La Campanya Global sobre la Despesa Militar (GCOMS) exigeix als 

governs que inverteixin en despeses socials en lloc de despeses militars, en un moment de 

desmantellament de l’Estat de benestar i de retallades continuades en les polítiques socials. 

Diverses organitzacions apunten que la reducció del 10% de la despesa militar seria suficient 

per aconseguir alguns dels principals Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

I demanar al govern central reduir la despesa militar vers la despesa social des dels municipis. 

Podeu trobar informació sobre la campanya aquí. 

 

Donar suport a la campanya Desmilitaritzem l’Educació: 

Des del 2008, la campanya Desmilitaritzem l’educació denuncia la presència de l’exèrcit en 

fires i salons d’ensenyament recollint firmes, fent difusió a les xarxes socials i duent a terme 

accions concretes sobre el terreny. 

1. Adherir te com municipi a la campanya, aquí. 

2. Fer difusió i manifestar el suport del municipi a la campanya 

3. Reclamar l’aplicació de la moció Moció 55/11, per la Desmilitarització de Catalunya, 

aprovada al Parlament de Catalunya el 2016  

 

Durant el 2021: 

-Realitzarem una moció en suport al reconeixement de les persones migrades climàtiques 

perquè es reconeguin com persones amb dret a refugi, i en contra dels murs que militaritzen 

les nostres fronteres. 

Us farem arribar més informació. 

 

 

 

 

Amb el suport de: 

 

 

 

 

http://www.bancaarmada.org/ca/protocol-de-municipis-lliures-de-banca-armada-i-per-les-finances-etiques-ok
http://centredelas.org/campanyes/gcoms-campana-global-contra-la-despesa-militar/
https://desmilitaritzem.blog.pangea.org/es/actua/

