
 
 

DECLARACIÓ DE TARRAGONA 
 

Cap a una Xarxa de municipis per la cooperació en el desenvolupament i 
l’acció social al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 

 
L’escala local és, sens dubte, l’àmbit territorial idoni, per la proximitat amb la 
ciutadania, per adreçar-se a la societat civil i sol·licitar el suport a aquelles iniciatives 
socials més urgents així com per sensibilitzar el conjunt de la població de la realitat 
dels desequilibris de desenvolupament d’arreu del món. 
 
Avui, potser més que mai, és un deure ètic i moral la lluita contra la pobresa i les 
causes estructurals per mitjà d’un desenvolupament humà, sostenible i responsable. 
Especialment en els espais del planeta més desafavorits i, per tant, amb manca 
d’instruments per tal de fer front a aquesta amenaça. 
 
La cooperació en el desenvolupament ha de basar-se en el respecte a les diferències i 
ha de promoure el desenvolupament sostenible de les comunitats més desafavorides, 
des de les mateixes comunitats i des de les mateixes experiències, i també el de la 
història i la realitat socioculturals pròpies de cada poble. 
 
A les nostres comarques l’activitat de diverses entitats cíviques i socials, l’acció resolta 
de diferents institucions, especialment dels municipis i el treball desenvolupat des de la 
Universitat, ens obre noves perspectives de futur que ens orienten cap a una més i 
millor coordinació, cap a l’impuls d’accions conjuntes i cap a la generació d’espais de 
reflexió i formació compartits.  
 
Per assolir els objectius proposats, les persones que signem més avall manifestem la 
voluntat d’avançar en la constitució d’una Xarxa de municipis per la cooperació en 
el desenvolupament i l’acció social al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, i 
d’acord amb les conclusions de la Primera Trobada de Municipis que va tenir lloc a 
Tarragona el 19 de novembre de 2009 i com a continuació d’aquell acte, manifestem el 
nostre compromís amb els punts següents: 
 

1. Continuar potenciant l’acció en matèria de cooperació i acció social als nostres 
municipis i a la Universitat. 

2. Facilitar en les actuacions, en les polítiques i en els processos de presa de 
decisions la interrelació entre les accions de cooperació en el desenvolupament 
i acció social amb la sensibilització social i divulgació a la ciutadania. 

3. Fomentar l’intercanvi d’experiències i l’establiment de contactes entre les 
persones responsables dels nostres municipis amb altres xarxes i 
organitzacions que treballin amb objectius similars. 

4. Impulsar la participació i implicació d’altres sectors dels nostres municipis amb 
relació a la cooperació per al desenvolupament i l’acció social. 

5. Promoure la cerca conjunta d’oportunitats de finançament i cooperació per 
desenvolupar projectes concrets relacionats amb les accions objecte de la 
Xarxa. 

6. Treballar per vertebrar una Xarxa de municipis per la cooperació en el 
desenvolupament i l’acció social del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. 
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