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Moció conjunta dels grups municipals de CUP-ALL AMUNT, ERC, JUNTS x LLAGOSTERA 
i PSC-CP, de suport al poble d'Ucraïna i per la fi de la guerra.      
 
El conflicte entre Rússia i Ucraïna és un conflicte polièdric en el qual els aspectes històrics, 
culturals, geopolítics i econòmics es creuen en un possible escenari d’enfrontament entre Rússia 
i l’OTAN. 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 que 
també de tots els que poden tenir un paper destacat, en especial per la Unió Europea, per tal de 
generar espais de negociació, cooperació i acord. 
Només la via diplomàtica, negociada i dialogada és el mecanisme a partir del qual els països han 
de poder resoldre els seus conflictes. 
El trencament de la política de blocs que va representar la caiguda del mur de Berlín el 1989 i el 
consegüent pas d’un ordre mundial bipolar a un de multipolar, donava l’oportunitat a entomar els 
processos d’emancipació nacional i la resolució pacífica dels conflictes des del diàleg, la 
cooperació i el multilateralisme. En aquest sentit, creiem que alinear-se amb un bloc militar no 
contribueix a enfortir aquesta voluntat de resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogada. 
Al contrari, augmenta el perill d’una guerra que ara ja torna a sacsejar Europa. 
La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la resolució no violenta dels conflictes. 
Les accions de Rússia i la guerra que el seu govern ha iniciat de manera totalment injustificable 
vulneren la sobirania d’Ucraïna i el dret internacional compartit per tots, de manera que lluny de 
resoldre el conflicte polític anteriorment existent, l’han aprofundit i escalat a conflicte armat. 
La Unió Europea i les Nacions Unides no poden restar impassibles i han de prendre mesures 
dràstiques i contundents per garantir la pau i la seguretat al continent. Especialment, com a 
exemple de democràcia, llibertat i prosperitat, és necessari que la UE respongui allà on la tirania 
amenaça aquests valors fonamentals i mobilitzi la seva capacitat i recursos per donar el suport i 
l’ajuda humanitària necessària a les persones del país, així com als refugiats que fugen del 
conflicte. 
La societat catalana tradicionalment ha rebutjat tota guerra i està compromesa amb la pau i la 
resolució pacífica dels conflictes. 
És per aquest motiu que des de l’Ajuntament de Llagostera no podem fer altra cosa que 
condemnar les accions de Rússia i mostrar la nostra solidaritat amb la població ucraïnesa, que 
serà qui patirà de forma més cruenta les conseqüències de la guerra. És imprescindible la fi 
immediata de les hostilitats i proporcionar tota l’assistència i ajuda humanitària possible per les 
víctimes i persones afectades. 
S’acorda:  
Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Llagostera contra la guerra i condemnar el conflicte 
armat així com les agressions de la Rússia sobre el territori i la sobirania d’Ucraïna i la seva 
població. 
Segon.- Solidaritzar-se amb el poble d’Ucraïna i portar a terme totes les accions al seu abast per 
contribuir a pal·liar els efectes devastadors de la guerra sobre la població civil. 
Tercer.- Exigir la fi de les hostilitats de manera immediata i apostar per a l’establiment de 
negociacions i canals diplomàtics per resoldre el conflicte de manera pacífica i dialogada, 
respectant plenament el dret internacional humanitari i que permet l’accés segur a l’assistència 
humanitària a totes les persones que ho necessiten. 
Quart.- Exigir a les institucions comunitàries de la Unió Europea una resposta contundent per tal 
de contribuir a retornar la pau a Europa i a la restitució dels drets i mitjans garantits pel dret 
internacional a la població afectada pel conflicte. 
Cinquè.- Participar, en la mesura del possible, en accions d’ajuda i assistència al poble ucraïnès, 
mitjançant les diferents vies i mecanismes de cooperació internacional que són competència dels 
ens locals. 
Sisè.- Exigir la defensa i garantia dels drets de les minories nacionals presents a Ucraïna, que 
també s’han vist afectades pel conflicte. 
Setè.- Col·laborar amb ACNUR i Creu Roja així com, amb totes aquelles entitats de la comarca 
que estiguin oferint assistència, ajuda i refugi. 
Vuitè.- Reclamar a les administracions supramunicipals recursos, suport i acompanyament als 
ajuntament de la comarca, per poder acollir les persones procedents d’Ucraïna i iniciar el procés 
d’integració a la societat catalana i l’atenció social i psicològica necessària, posant en especial 
èmfasis a les dones i als infants com a potencials víctimes més vulnerables dels conflictes. 
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Novè.- Posar-se a disposició de treballar conjuntament amb la Conselleria d’Acció Exterior i 
Govern Obert i la Conselleria de Drets Socials del Govern de la Generalitat de Catalunya per tal 
de coordinar la resposta d’ajuda humanitària davant el conflicte armat. 
Desè.- Fer-ho públic a través dels mitjans de comunicació municipals. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 


