
 

 
 
PROPOSTA DE L’ALCALDIA, DE RATIFICACIÓ DEL DECRET 2018DECR000380, 
DE 6 DE NOVEMBRE DE 2018, D’ADHESIÓ A LA INICIATIVA “L’AUDÀCIA EN EL 
NOM DE LA HUMANITAT”. 
 
 
Vist el Decret núm. 2018DECR000380, de data 6 de novembre de 2018, d’adhesió a la 
iniciativa “L’audàcia en el nom de la humanitat”, destinada a promoure accions per 
sensibilitzar i mobilitzar els ciutadans sobre la necessitat i la urgència de reconèixer la 
humanitat com a actor clau en la regulació política, econòmica i social a escala mundial. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- RATIFICAR el Decret núm. 2018DECR000380, de data 6 de novembre de 
2018, d’adhesió a la iniciativa “L’audàcia en el nom de la humanitat” i, en conseqüència: 

1.- AHDERIR-SE a la iniciativa “L’audàcia en el nom de la humanitat”, destinada 
a promoure accions per sensibilitzar i mobilitzar els ciutadans sobre la necessitat 
i la urgència de reconèixer la humanitat com a actor clau en la regulació política, 
econòmica i social a escala mundial. 
2.- FACULTAR a l’Alcaldessa per a participar, si ho considera convenient, en 
nom i representació de l’Ajuntament de Palau-saverdera, en els actes de l'Àgora 
dels Habitants de la Terra (AHT) que es celebrarà els dies 13 al 16 de desembre 
de 2018, i en l’execució de les iniciatives destinades a planificar i promoure el 
projecte "Habitant de la Terra", posant, des del moment de la seva definició, les 
oficines municipals a disposició dels habitants del municipi per tal que puguin 
obtenir la “Carta d’Identitat Mundial”, sense valor jurídic, que els acrediti  com a 
“Habitants de la Terra”. 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al senyor Riccardo Petrella, en nom del comitè 
promotor de la iniciativa “L’audàcia en el nom de la humanitat”. 
 
 
Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica. 
 
L’Alcaldessa 
ISABEL MARIA CORTADA SOLER 
 
 

 

 



 

 
DECRET D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA 

 
La iniciativa “l’audàcia en el nom de la humanitat” es va llançar el desembre de 2017 per 
un grup d'europeus al que s’han afegit, durant en els últims mesos, diverses persones 
d'altres països d'Amèrica Llatina i del Nord, d’Àfrica i d’Àsia.  
L'objectiu és promoure accions per sensibilitzar i mobilitzar els ciutadans sobre la 
necessitat i la urgència de reconèixer la humanitat com a actor clau en la regulació 
política, econòmica i social a escala mundial; que només la humanitat, com a tal, pugui 
parlar i actuar eficaçment per canviar el mon en interès i salvaguarda de la vida de la 
Terra i tots els seus habitants (incloses totes les espècies vivents). 
En aquest context, una de les primeres iniciatives concretes és la convocatòria de 
l'Àgora dels Habitants de la Terra (AHT) que es celebrarà els dies 13 al 16 de desembre 
de 2018. L'Àgora dels habitants de la Terra persegueix dos grans objectius: 

1. Contribuir al procés de constitució de la Humanitat debatent i elaborant nous 
horitzons per "canviar l’esdevenidor" i, amb aquesta finalitat, aprovar un 
document de compromís, que constitueixi la "Carta del camí humà". Aquesta 
"Carta" recollirà, en gran mesura, els grans valors afirmats i viscuts per la 
humanitat fins ara, i també expressarà les visions i les utopies pensades pels 
habitants de la terra d'avui, per a la seva futura realització. El món ja no és el de 
1950 o 1990. La "Carta" proporcionarà, doncs, el marc de referència per als 
múltiples processos de construcció de la humanitat durant els propers 10-20 
anys. 

2. Concretar els aspectes assenyats, amb el llançament de la iniciativa "Habitant 
de la Terra - Targeta d'Identitat Mundial", patrocinada per una xarxa de municipis 
de diferents continents, centrada en el lliurament per part dels municipis als seus 
habitants d'una Carta d’Identitat Mundial, que els reconegui com a "Habitant de 
la Terra". 

La Carta d’Identitat no tindrà valor legal formal i, en conseqüència, no es podrà 
utilitzar com a passaport. El seu valor serà fonamentalment a nivell simbòlic, humà i 
social. 
La Carta d’ "Habitant de la Terra" serà emesa pels municipis o col·lectius locals 
equivalents, només per destacar l’arrelament de tot ésser humà als diferents llocs 
de la vida (oikos) de la mare-terra. 
Els municipis presents a l'Àgora definiran tots els aspectes tècnics i pràctics de la 
Carta. 
Tenint en compte que hi ha molts municipis que han actuat i actuen amb aquest 
esperit i han ajudat a mantenir la consciència d’una humanitat comuna. 
 
 
RESOLC: 
 



 

 
Primer.- AHDERIR-SE a la iniciativa “L’audàcia en el nom de la humanitat”, 
destinada a promoure accions per sensibilitzar i mobilitzar els ciutadans sobre la 
necessitat i la urgència de reconèixer la humanitat com a actor clau en la regulació 
política, econòmica i social a escala mundial. 
Segon.- FACULTAR a l’Alcaldessa per a participar, si ho considera convenient, en 
nom i representació de l’Ajuntament de Palau-saverdera, en els actes de l'Àgora dels 
Habitants de la Terra (AHT) que es celebrarà els dies 13 al 16 de desembre de 2018, 
i en l’execució de les iniciatives destinades a planificar i promoure el projecte 
"Habitant de la Terra", posant, des del moment de la seva definició, les oficines 
municipals a disposició dels habitants del municipi per tal que puguin obtenir la 
“Carta d’Identitat Mundial”, sense valor jurídic, que els acrediti  com a “Habitants de 
la Terra”. 
Tercer.- SOTMETRE a ratificació del Ple municipal aquest Decret en la propera 
sessió a celebrar. 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord al senyor RP, en nom del comitè promotor de la 
iniciativa “L’audàcia en el nom de la humanitat”. 
 
Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica. 
 
L’Alcaldessa 

ISABEL MARIA CORTADA SOLER 
 


