MOCIÓ QUE PRESENTA EL CENTRE DE RECURSOS PER LA PAU I LA
SOLIDARITAT EN REPRESENTACIÓ DE LA MAJORIA DEL CONSELL MUNICIPAL
DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ DE GIRONA EN RECOLZAMENT AL TRACTAT
DE NACIONS UNIDES SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS.
L’armament nuclear representa una amenaça inacceptable per les persones en
totes les parts del món. El risc que s'utilitzi armament nuclear és creixent. No hi ha cap
dubte que qualsevol ús d'armament nuclear provocaria un dany catastròfic.
Es per aquest motiu que, el 7 de juliol de 2017, 122 nacions van votar a favor
d’adoptar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. Tots els governs estan
ara convidats a signar i ratificar aquest acord global, que prohibeix l’ús, la producció i
l’emmagatzemat d’armes nuclears i assenta les bases per la seva eliminació total.
Hi ha un increment de l'oposició internacional davant d'aquesta perillosa
tendència, i s'ha fet evident amb l'onada de suport pel Tractat sobre la Prohibició de les
Armes Nuclears (TPAN). El mes d'octubre de 2020 el Tractat va aconseguir el
requeriment mínim per poder esdevenir llei internacional (la seva ratificació per part
de 50 estats). El Secretari General de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ho va
qualificar com un “compromís significatiu cap a la total eliminació de les armes
nuclears” i esperava poder ajudar a facilitar el desenvolupament del Tractat cap a
aquest objectiu. Peter Maurer, president del Comitè Internacional de la Creu Roja ho va
titllar de moment històric i d'una “victòria per a la humanitat” que ens permet visualitzar
que un futur sense armes nuclears és una fita assolible.
Lamentablement, molts països no han signat o ratificat encara l’acord, entre ells
l’estat espanyol. Tot i que enquestes sobre l'estat de l'opinió pública mostren un ampli
suport al TPAN a Europa: 79% a Suècia, 78% a Noruega, 84% a Finlàndia, 70% a Itàlia,
68% a Alemanya, 67% a França i 64% a Bèlgica. L'opinió pública d'aquests països volen
que els seus governs s'adhereixin al TPAN.
A tal efecte els municipis poden ajudar a atendre el requeriment de la ciutadania
en favor de la pau i el desarmament mundials i generar el suport al Tractat. I ho poden
fer recolzant la campanya “ICAN Cities Appeal” , tot aprovant mocions que instin a les
administracions superiors a donar el recolzament al mateix i en concret instant als
Governs dels seus respectius països a signar i ratificar l’esmentat tractat.
Les ciutats d’Hiroshima i Nagasaki, supervivents de l’horror nuclear de 1945
s’adrecen al món i, a través de la xarxa ‘Alcaldes per la Pau’ reclamen passos efectius
cap al desarmament nuclear i el suport al TPAN. Moltes ciutats rellevants d’arreu del
món han fet el pas, entre altres: Barcelona, Berlín, Ginebra, Oslo, París, Sydney,
Washington, han aprovat una moció de suport al TPAN.
Per tot això, creiem que és bo i convenient que ho faci també la ciutat de Girona,
i demanem que l’Ajuntament de Girona:
1.- Expressi la solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l’impacte
de les bombes atòmiques i de les proves amb armes nuclears.
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2.- Reclami als estats del Món a que es comprometin de una manera clara i precisa amb
el procés de desarmament nuclear i que es prenguin les mesures concretes pel seu
compliment.
3.- Prengui com a propi l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN premiada
amb el Premi de la Pau 2017) que diverses ciutats del Món estan signant:
“La nostra ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que suposen les
armes nuclears per a les comunitats del Món. Creiem firmament que els nostres
ciutadans tenen el dret a viure en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús d’arma
nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindrà conseqüències catastròfiques, de llarg
abast i duradores per les persones i el medi ambient. Per tot això, donem el suport al
Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i reclamem als nostres Governs a
signar-lo i ratificar-lo”
4.- Insti al Govern de l’Estat a signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes
Nuclears aprovat per les Nacions Unides.
5.- Insti al Govern de la Generalitat a aprovar una Proposta de Resolució assumint com
a propi l’anomenat ICAN.
6.- Signi des de l’Alcaldia i enviar a ICAN el document de recolzament al Tractat de
Prohibició de les Armes Nuclears.
7.- Així mateix, traslladi el recolzament al Govern d’Espanya , al Govern de la
Generalitat, al secretari d’Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, a Món Sense Guerres (membres de la Campanya ICAN)
8.- Alhora que es comprometi a difondre aquesta iniciativa i la postura del consistori
entre la ciutadania a través dels seus canals de comunicació i premsa.
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