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MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST “MAI MÉS”. NI TERRORISME, NI GUERRA, NI 

FEIXISME, NI RETALLADA DE LLIBERTATS. PER LA PAU, LA JUSTÍCIA SOCIAL 

I ELS DRETS HUMANS AQUÍ I ARREU. 

 

Conscients que els moments que estem vivint a escala internacional resulten 

convulsos en molts àmbits, i que moltes vegades les respostes polítiques no 

s’adeqüen a un marc de pau, justícia social i drets humans. 

 

Conscients que el terrorisme internacional pren noves formes de violència que 

sacsegen països veïns i llunyans, amb milers de víctimes civils innocents, com a París 

aquest mes de novembre o a Síria, l’Afganistan, Ucraïna, l’Iraq, Eritrea o Líbia d’un 

temps ençà. 

 

Conscients que la societat catalana, fins i tot amb grans mobilitzacions al carrer, 

segueix apostant per la cultura de la pau i la no violència, pel respecte a la 

multiculturalitat, pels drets i les llibertats. 

 

Conscients que hem de garantir la convivència pacífica i dialogant als nostres pobles i 

ciutats. 

 

És per tot l’exposat que el grup municipal d’ERC proposem al Ple de l’Ajuntament 

l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER. Declarar l’Hospitalet de Llobregat favorable al manifest de “Mai més”. 

 

SEGON. Manifestar el rebuig al terrorisme, la guerra, el feixisme i la retallada 

de llibertats. 

 

TERCER. Manifestar el compromís per la pau, la llibertat, la fraternitat, la 

solidaritat, la justícia global i la laïcitat. 

 

QUART. Informar la població d’aquesta moció. 

 

CINQUÈ. Instar la Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat i la Unió 

Europea a tenir en compte l’opinió dels municipis en les respostes polítiques 

internacionals. 

 

SISÈ. Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la 

Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a la Federació 

Espanyola de Municipis i Províncies, a la Federació Catalana de Municipis i a 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i al Consell de Ciutat de 

l’Hospitalet. 

 


