
MOCIÓ, NO A LES GUERRES, A FAVOR DE LA PAU  

Des de fa més de nou mesos que es va iniciar el conflicte entre Rússia i Ucraïna 
que ha comportat centenars de milers de morts entre el dos bàndols. 
 
En la invasió d'Ucraïna la utilització de la força per resoldre els conflictes entre 
Estats no és cap via de solució. Cal trobar una sortida pacífica i en aquest sentit la 
UE hauria de generar espais de negociació, cooperació i acord i no ser un element 
obertament inclinat cap a un costat del conflicte. 
 
En els últims anys hem viscut molt altres conflictes que avui encara estan vius i 
altres que han deixat unes conseqüències molt desastroses i pèrdues de vides 
humanes. 
 
-. Iraq 1980-1988 amb Iran, 2003-2011 invasió dels EUA al davant d'una coalició 
internacional en el que l'Estat espanyol també hi era present. 
-. Afganistan 2001-2021 amb la invasió dels EUA, Gran Bretanya i altres països com 
l'Estat espanyol.
-. Síria, 2011 i encara no ha acabat 
-. Somàlia que està en conflicte des del 1988 i fins a l'actualitat només no han estat 
en guerra tres anys 1996-1998 
-. Palestina que porten des del 1917 amb l'aparició del Sionisme i que té la part més 
dura l'any 1947 amb la implantació d'Israel en els territoris palestins i l'any 1967 amb 
la guerra dels Sis Dies, conflicte encara latent fins a l'actualitat. 
-. Iemen 2014 fins al present 
-. Mali 2012 fins al moment present. 
-. Sàhara 1973-1992, alto al foc que no arriba a cap acord de pau i retorn a la guerra 
l'any 2020 fins a l'actualitat.
Podríem continuar fins a desgranar els altres 59 conflictes avui existents i latents en 
el món.
 
Tots aquests conflictes han suposat un increment de la despesa militar cada vegada 
més gran, despesa que en molts casos es realitza a costa d'unes pitjors prestacions 
socials per la ciutadania. 
 
Els costos creixents que significa avançar pel camí de la guerra comporta una 
pèrdua pels treballadors i les classes populars, ens enfrontem a costos creixents 
d'aliments, d'energia, a una recessió econòmica i a una creixent incertesa social i 
política. Les continues guerres i provocacions militars ens estan portant a la vora de 
la guerra nuclear, guerra que no té retorn. 
 
La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la resolució no violenta 
dels conflictes, com es va demostrar en la guerra de Bòsnia,  davant la guerra de 
l'Iraq o el conflicte de Síria, i amb l'acollida de refugiats derivats de les crisis 
humanitàries. 
 



Per això demanem: Acords 
 
Que el Ple de l'Ajuntament de Rubí en aquesta sessió aprovi una moció per dir un 
NO a les guerres, ni a Ucraïna ni enlloc en nom de la ciutadania de Rubí.
 
Denunciar davant la ciutadania els moviments de guerra existents actualment en el 
món ja sigui cap a Ucraïna, la Xina i altres Estats.
 
Fer una crida a escala de l'Estat en l'àmbit europeu i mundial per impulsar un 
moviment pacifista i per a exigir la fi de les guerres i provocacions.
 
Cal acabar amb les provocacions que alguns Estats estan fent envers altres Estats, 
cal posar sobre la taula la necessitat urgent d'impulsar el diàleg, de parlar. 
 
Cal posicionar-se en contra de l'unilateralisme, de les extorsions i les pràctiques 
abusives, promovent “l'establiment d'una comunitat amb un destí comú per a la 
humanitat” i la defensa de “l'equitat i la justícia en els acords internacionals”. 
 
El trencament de la política de blocs que va representar la caiguda del mur de Berlín 
l'any 1989 i el consegüent pas cap a un ordre multipolar donava l'oportunitat a 
entomar la resolució de conflictes des del diàleg, la cooperació i el multilateralisme, 
alinear-se amb un bloc militar no contribueix a resoldre els conflictes de manera 
pacífica i dialogada.
 
Cal abandonar i denunciar els despropòsits armamentístics tal com està fent el 
ministeri de Defensa de l'Estat Espanyol (per al 2023 augmentarà en un 25,3%, els 
pressupostos de l'Estat, arribant a una despesa de 27.617 milions a l'any). 
 
Al mateix temps cal denunciar l'error que significa subministrar armament a les 
zones en conflicte, que incrementarà l'escalada de violència, fent arribar aquesta 
exigència a les NNUU i als països de l'OTAN, organisme de la que l'Estat espanyol 
hauria de replantejar-se la seva continuïtat. 
 
La participació de la UE hauria de ser la d'assegurar corredors per fer arribar l'ajuda 
humanitària, assegura'n l'asil i el trànsit dels refugiats, l'obligació de treballar per la fi 
dels conflictes i el manteniment de la pau. 
 
Cal demanar que la intervenció de l'Estat espanyol en aquest conflicte es porti a 
terme mitjançant  l'assistència humanitària que hauria de donar-se per vies 
pacífiques i diplomàtiques, reforçant aquesta via en un treball en favor de la pau. 
 
Demanar al Govern Espanyol, als organismes internacionals NNUU, l'OTAN la UE 
aquest acord, demanar a l'Associació de Municipis de Catalunya, la Federació de 
Municipis de Catalunya, al Fons Català de Cooperació que es facin mocions en els 
plens municipals en aquesta línia de pau, diàleg, mediació i preservació dels DDHH. 

Rubí, novembre 2022 


