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1. O pasado 1 de febreiro de 2018 entrou en vigor a Estratexia Galega de Acción Exterior (EGAEX)
impulsada pola Xunta de Galicia, froito do Decreto 178/2015, do 26 de novembro, que regula a
Acción Exterior da Comunidade Autónoma de Galicia, e do Decreto 29/2017, do 9 de marzo, de
cooperación para o desenvolvemento. Ambas as dúas normas veñen regular unha nova
arquitectura para as cidades e a administración local como suxeitos da acción exterior galega, que
anima de maneira explícita á colaboración entre as distintas institucións na procura de maior
coherencia e impacto no mundo do século XXI. O novo marco xurídico galego establécese en
consonancia co definido polo Estado a través da Lei 2/2014, do 25 de marzo, de Acción Exterior e
do Servizo Exterior do Estado, e da Lei 25/2014, do 27 de novembro, de Tratados e outros Acordos
Internacionais, perfilando as posibilidades organizativas para a modernización institucional da
administración local nos tempos da globalización, logo de anos de inflación de actividades que
conectan o municipalismo co eido internacional sen un marco definido de actuación.

2. A natureza dos municipios e do goberno local mudou de maneira moi significativa nos últimos
cincuenta anos, tamén na Coruña e en Galicia, o que trouxo innumerables cambios operativos
para a vida urbana afectando ao desenvolvemento local, o benestar das sociedades e as políticas
públicas a impulsar dende os Concellos para ser coherentes, eficaces e eficientes. A nivel global,
este cambio de paradigma no goberno local vese producido pola acelerada urbanización, a
descentralización ligada ás olas de expansión democrática e a multiplicación das
interdependencias globais. No poder local galego este proceso acelérase coa incorporación de
España á Unión Europea e a asunción da Carta da Autonomía Local.

3. Estas mudanzas configuraron progresivamente as cidades actuais, como figuras concretas no
marco histórico da globalización e no contexto da explosión das TICS, situándoas como centros de
poder político, económico, cultural e simbólico. As estimacións indican que este proceso seguirá a
aumentar exponencialmente durante o século XXI, concentrándose preto do 80% da poboación
mundial no mundo urbano a xulgar polas proxeccións feitas co horizonte de 2050. Desta maneira,
o propio proceso de urbanización e o rol central das cidades na gobernanza dos territorios serán
características fundamentais nas próximas décadas.

4. As cidades dos nosos días desenvólvense neste novo contexto froito da súa capacidade de
aglomeración e concentración de persoas, servizos, empresas, talento e conectividade global; xa
sexa por medio de infraestruturas físicas e dixitais ou aínda máis importantes, as relacionais. Este
novo escenario deu en impulsar a necesidade de crear ecosistemas urbanos que saiban poñer en
valor a súa conectividade exterior, facéndoa coherente e promovendo unha imaxe de cidade
atractiva, capacitada e competitiva.

5. Sendo as urbes intermedias o suxeito emerxente no noso contexto internacional e a nosa unha
cidade líder en Galicia, A Coruña conta con todas as particularidades económicas, sociais e
culturais xunto a un perfil xeográfico e sociolóxico ben definido e atractivo para aproveitar as súas
fortalezas a prol dun posicionamento internacional con retorno para a súa sociedade. A tradición
histórica e aberta ao mundo dende o Atlántico pola súa posición xeográfica e xeopolítica, a súa
balanza comercial positiva, o desenvolvemento exponencial como cidade portuaria e loxística, as
infraestruturas culturais e científicas, o aumento do número de visitantes e dinamismo turístico ou
o proxecto de internacionalización da Universidade da Coruña dende unha aposta clara pola
innovación, son oportunidades que cómpre estimular na procura de maior competitividade.
Doutra banda, os efectos nocivos, as interferencias económicas, sociais ou ambientais do mundo
global actual, deixan clara a necesidade de asumir a obrigatoriedade de capacitarse e organizarse
na sociedade internacional aproveitando os propios recursos dispoñibles e dende o local.

6. Así as cousas, no marco do estudo realizado polo Instituto Galego de Análise e Documentación
Internacional (IGADI) entre 2017 e 2018 para a elaboración das Bases de Acción Exterior da cidade
da Coruña (BAEX) e no contexto inmediato do próximo Xacobeo 2021 e o novo ciclo de
planificación na Unión Europea, esta declaración institucional quere manifestar a vontade da
Corporación de institucionalizar a dimensión global do Concello, agregando e coordinando as
actividades e programas que vinculan A Coruña co internacional dotándoas dunha estratexia
específica que promova un relato coral e coherente de cidade abarcando aspectos como: fondos
europeos e captación de investimentos, irmandamentos, redes de cidades, promoción económica,
turística, educativa, cultural ou cooperación internacional. Todo este capital relacional dende
artellarse polo Concello como un plan de cidade, impulsado en colaboración e complicidade co
conxunto dos axentes centrais da visibilidade internacional da cidade e a súa área metropolitana:
institucións, empresas, tecido cultural, social, educativo e deportivo, etc.

7. Con esta declaración institucional, por tanto, a Corporación municipal da Coruña manifesta de
xeito unánime a súa vontade de impulsar de xeito decidido a súa acción exterior e sumarse, en
cooperación co Estado e a Xunta de Galicia no contexto da EGAEX, ao compromiso universal da
Axenda 2030 aprobada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas no ano 2015.

