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Seguiment de
 la campanya

30 de gener de 2023
Primer trimestre

La campanya Aturem les guerres va
començar el 2 de novembre amb dos
objectius:

Demanar als governs un compromís
immediat per aturar les guerres i a la
ciutadania no col·laborar-hi amb els seus
impostos.

Posar les bases d’agrupacions civils de
defensa territorial noviolenta per poder
afrontar a temps qualsevol agressió i
ocupació, i no “justificar” la violència com
“legítima defensa”.
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La darrera a afergir-s'hi ha estat Manresa, on a la
seva primera concentració ja van aplegar 60
manifestants.

En aquests tres mesos s'han consolidat 15      
 punts de concentració periòdica arreu del país i
s'han anat presentant peticions de
posicionament a la ministra de la guerra i
peticions de mocions a diversos ajuntaments.

Hi ha concentracions periòdiques a: Barcelona
(Delegació de defensa, Plaça Sant Jaume i Plaça
de la Vila de Gràcia), Sabadell, Banyoles, Vilanova
i la Geltrú, Tarragona, Rubí, Manresa, Figueres,
Sentmenat, Oliana, Lleida, Girona i Terrassa. 

https://aturemlesguerres.cat/accions/

15 Punts de concentració

Les peticions estan donant fruit.  A Girona, on es
concentren 30 manifestants cada dimecres
davant de l’ajuntament, s’ha aconseguit que el
ple municipal del dia 16 de gener aprovi la
moció  Aturem les guerres. Iniciativa per la pau

Mocions als ajuntaments

https://aturemlesguerres.cat/accions/
https://www.solidaries.org/download/noticia/35100


amb el següent resultat: 19 Sí (9 Junts, 6
Guanyem, 4 ERC) i 8 abstencions (6 PSC, 1 C’s, 1
No adscrit).

A Terrassa es va aprovar el dia 27 de gener:
Junts 2 vots. Tot x Terrassa 10 vots (abstenció
punt 6, en contra punt 7 i a favor de la resta),
ERC 5 vots. PSC 7 vots en contra i Cs 3 vots en
contra.

www.solidaries.or
g/actualitat/notici
es/la-
coordinadora-d-
ong-solidaries-
demana-que-
girona-s-impliqui-
en-la-pau-3538/ 

www.diaridegirona.
cat/girona/2023/01/
16/girona-crida-
reconvertir-
despesa-militar-
81268293.html

Ressó als mitjans
Se n'ha fet ressò
els mitjans locals
i nacionals i fins i
tot d'estatals.

http://www.solidaries.org/actualitat/noticies/la-coordinadora-d-ong-solidaries-demana-que-girona-s-impliqui-en-la-pau-3538/
https://www.diaridegirona.cat/girona/2023/01/16/girona-crida-reconvertir-despesa-militar-81268293.html


Vist l'interès que està despertant la
campanya arreu del país, ara pot ser
l'hora d'assumir-la des de les
institucions catalanes. 

Com en el seu moment ho van fer
Letònia, Estònia i Lituània, posar les
bases d’agrupacions civils de defensa
territorial noviolenta és una passa
necessària. La defensa no es pot
improvisar.

Paral·lelament, s'ha  anat publicant a Telegram i
a Mastodon el llibre AutoDefensa Noviolenta
(#ADNcat) en 100 missatges i una història
increïble, que a partir d'ara estarà disponible en
paper i en format electrònic.

El llibre

A més de l'interès que susciten les
concentracions periòdiques i les propostes de la
campanya, també han publicat accions com la
que es va fer davant de la delegació del
"Ministeri de la Guerra" el 30 de novembre.

https://aturemlesguerres.cat/mitjans/

https://aturemlesguerres.cat/mitjans/
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