
 
 
 
Secretaria General 
 
El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 17 de març de 2022, va aprovar, 
amb la majoria legal establerta, una moció presentada pels Grups Municipals d’ERC, 
JxM, Fem Manresa, PSC i Cs, relativa al suport del municipi de Manresa al poble d’ 
Ucraïna, i a la resolució dialogada del conflicte, essent el text aprovat el següent: -------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Exposició de motius 
 
A causa de l’agreujament de la situació a Ucraïna desencadenada per l’atac militar del 
règim de Rússia, volem manifestar la màxima repulsa a aquesta agressió bèl·lica i a la 
vulneració dels acords del dret internacional. Aquest posicionament vol ser un clar 
suport a tota la població civil ucraïnesa, tant la que està patint directament la guerra 
com als manresans i manresanes d’origen ucraïnès que pateixen per les seves 
famílies i per la seva terra. Volem tenir també un record per a totes les persones i 
institucions russes que estan rebent represàlies per manifestar-se a favor de la pau. 

Atès que: 

 L’atac de Rússia a Ucraïna és un conflicte amb un rerefons complex en el qual 
els aspectes històrics, culturals, geopolítics i econòmics es creuen, en un 
escenari de rivalitat creixent globals. Aquesta gran complexitat requereix una 
responsabilitat de la mateixa dimensió a l’hora de trobar-hi una sortida pacífica, 
no només per part dels actors directament implicats sinó també de tots els que 
poden tenir-hi un paper destacat, en especial la Unió Europea, per tal de 
generar espais de negociació, cooperació i acord. 
 

 El sistema de Nacions Unides es va crear després de la Segona Guerra 
Mundial per prevenir futurs conflictes i generar mecanismes de protecció dels 
drets humans i de la societat civil. Demanem aprofundir en la via de la 
diplomàcia i el diàleg per arribar a una solució que protegeixi realment la 
població i no atiï el conflicte. 
 

 La resposta bèl·lica als conflictes, tant els que van succeir al segle XX com els 
que es mantenen actius al segle XXI, ha provocat un gran patiment a la 
població i no ha aconseguit una sortida constructiva per a cap del bàndols; al 
contrari: ha generat ferides que caldrà que passin generacions per superar, així 
com milions de persones desplaçades que paguen les conseqüències de la 
desestructura familiar i de la manca de vida amb dignitat. 
 

 La preocupació davant el perill nuclear requereix insistir en els esforços per 
enfortir els Tractats internacionals sobre la no proliferació d’armes nuclears 
(TNP). En la crisi actual, d’una banda, a Ucraïna hi ha diverses centrals 
nuclears i, de l’altra, en cas d’una escalada progressiva i descontrolada del 
conflicte hi ha la temptació d’usar armes nuclears, cosa que suposaria una 
autèntica catàstrofe humanitària.  
 

 La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la resolució no 
violenta dels conflictes, tal com va mostrar de manera massiva les campanyes 
de solidaritat amb Bòsnia davant del conflicte dels Balcans ara fa 30 anys, de 
les manifestacions de la Plataforma Aturem la Guerra ara fa 20 anys davant de 
la Guerra d’Iraq, o de les mobilitzacions d’ara fa cinc anys a favor de l’acollida 



de persones refugiades derivada de la crisi humanitària provocada per la 
Guerra de Síria. 
 

 La societat manresana ha mostrat la voluntat d’expressar la solidaritat amb la 
població que pateix el conflicte; per aquest motiu manifestem el compromís 
municipal de concretar actuacions de suport a través dels canals establerts per 
les institucions de referència tant en ajuda humanitària com en l’ acollida de 
persones refugiades. 
 

 El conflicte bèl·lic a Ucraïna no és un fet aïllat, sinó que, malauradament, 
existeixen guerres molt crues i cronificades a diferents zones del món. Ens 
solidaritzem també amb tota la població que viu sota el drama de la guerra i de 
la violència estructural.  

 
Per tots aquests motius, recollint les propostes de les principals organitzacions 
humanitàries i de drets humans, trobem imprescindible una aposta ferma per una 
seguretat humana que posi al centre l’educació per la no violència i la justícia global, 
superant la resposta bèl·lica als conflictes i els interessos econòmics i geoestratègics 
que passen per sobre del bé comú. 

Amb l’objectiu d’ avançar cap a la Pau, proposem els següents ACORDS: 

PRIMER- Mostrar tota la nostra solidaritat, escalf i ajuda a la ciutadania ucraïnesa, i el 
suport a les seves institucions democràticament escollides. 

SEGON- Establir canals d’informació clars per informar la ciutadania que vulgui 
realitzar accions de suport a la població desplaçada pel conflicte, garantint una bona 
acollida segons les indicacions de la Generalitat. 

TERCER- Donar suport a les institucions que estan actuant a terreny per atendre la 
greu situació dins d’Ucraïna i a les zones frontereres, mitjançant la destinació de 
recursos econòmics d’emergència que es canalitzaran a través del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament per tal d’ optimitzar recursos i distribuir-los segons la 
diagnosi que la institució realitza a terreny. Aquesta línia es reforçarà amb el suport a 
la difusió de les campanyes d’ ONGD amb presència a Manresa que ja estan actuant 
sobre el terreny en concret Creu Roja, Càritas, Comunitat de  Sant’Egidio, i 
l’Associació Catalana per la Pau. 

QUART- Fer un seguiment adient de l’evolució de la repercussió del conflicte per tal 
d’anar adequant els recursos a les necessitats derivades de l’acollida, ajudant a 
dimensionar els serveis existents i les coordinacions necessàries, així com reforçant 
les activitats de sensibilització, educatives i de prevenció de conductes agressives cap 
a qualsevol grup per origen. 

CINQUÈ- Treballar conjuntament amb el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
en la programació d’activitats de sensibilització ciutadana i cultura de pau, per 
reflexionar sobre les causes del conflicte actual sense oblidar el treball constant a favor 
de la prevenció i la resolució de conflictes en clau global.  

SISÈ- Fer arribar a les institucions de referència la voluntat del municipi que el conflicte 
es recondueixi per la via del diàleg i posant al centre el benestar de la població civil. 
Així, apel·lem a la Unió Europea, en concret als responsables d’Afers Exteriors i 
Política de Seguretat, i als caps dels diferents estats, que facin un pas endavant 
exercint la seva responsabilitat de posar fi a la guerra i defensar la pau internacional 
per la via de la diplomàcia i del diàleg. Demanem també al Govern català, a tots els 
partits presents al Parlament, que recullin la veu de les federacions d’ONGD, de les 
organitzacions municipalistes i de tanta població que treballa al nostre territori a favor 
de la Pau. 

 



 

 

 

SETÈ- Posar l’energia per vetllar una resolució pacífica d’ aquest conflicte, però sense 
oblidar que la pau es construeix amb constància i amb un canvi profund de les 
dinàmiques internacionals actuals. Canvi que requereix una reflexió seriosa sobre el 
desarmament, les polítiques de seguretat, sobre la tipologia de lideratges 
internacionals, sobre els mecanismes d’ educació per la pau i sobre la informació que 
es fa arribar a la ciutadania. Així, la voluntat és de mantenir i reforçar totes les 
actuacions que permeten una educació per la no violència i espais d’ anàlisi sobre 
temàtiques internacionals. 

Amb tot, volem reiterar el suport municipal que ja vam manifestar amb l’adhesió a la 
declaració promoguda pel Fons Català de Cooperació i la Xarxa d’Alcaldes i 
Alcaldesses per la Pau davant l’escalada de violència a Ucraïna demanant a les 
institucions internacionals una sortida dialogada i a favor dels drets humans. Perquè la 
guerra és un fracàs col·lectiu que no ens podem permetre i, per això, cada municipi, 
recollint la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes, no podem deixar d’ alçar la veu i 
de saber-nos capaços de construir una societat internacional respectuosa i pacífica 
des del lloc i responsabilitat que ocupem cadascun i cadascuna de nosaltres.”------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i als efectes oportuns.  
 
 
Manresa, 21 de març de 2022 
 
 
El secretari general 
José Luis González Leal 
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