
 

 

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP OLOT PER UNA CIUTAT 

DESMILITARITZADA I A FAVOR DE LA CULTURA DE LA PAU 

 

 
Exposició de motius: 

 

Tots els països en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema de seguretat i de                    

defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces que els afecten. La creació de la                   

República esdevindrà una oportunitat històrica per plantejar un nou model de seguretat i de              

defensa, que serveixi, fins i tot, de model per a d’altres pobles de l’entorn. 

 

Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà pacífic i dialogant a                 

favor de l’entesa i l’harmonia entre els pobles. Això s’ha palesat sovint de maneres diferents, en                

molts diversos àmbits i, també, en pronunciaments institucionals del nostre Parlament, o en les              

paraules de Pau Casals en el marc de les Nacions Unides l’any 1971, reafirmant la seva identitat                 

catalana i la de Catalunya com a nació de pau. 

 

Aquests trets de la identitat catalana ja es manifestaven en temps medievals, en realitats com el                

moviment de Pau i Treva al segle XI, el Consolat de Mar o les Corts Catalanes. En les darreres                   

dècades, s’han mantingut en la lluita no-violenta de l’Assemblea de Catalunya i de la Marxa de la                 

Llibertat, inspirades, entre d’altres, per Lluís M. Xirinacs; en els nostres dies, s’han expressat en               

multitudinàries mobilitzacions pacífiques, com Volem l’Estatut de 1977, Campanya del No a l’OTAN             

en el Referèndum de 1986 (en què Catalunya va dir NO majoritàriament), Aturem la Guerra d’Iraq el                 

2003, pel Dret de Decidir el 2006, contra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut el                

2010, els centenars de consultes sobre la independència o les manifestacions independentistes dels             

últims cinc anys. El poble català ha preservat la seva identitat, tot descartant la violència per a la                  

seva afirmació nacional i mostrant respecte cap a altres pobles, cultures, llengües i identitats. 

 

El procés de recuperar i d’exercir la nostra sobirania s’ha de fer amb els valors del diàleg i de la                    

cooperació, bases d’una cultura de pau, que Catalunya té com a propis. 

Els mitjans que emprem per assolir aquest objectiu no poden contradir aquests valors que              

prefiguren els fonaments i les característiques del nou país. 

 

El Parlament de Catalunya proclamava l’any 2003, durant l’aprovació de la Llei de Foment de la Pau: 

 

“Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el compromís                  

d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la noviolència; la promoció dels                



drets humans; el respecte dels drets dels infants; la promoció del desenvolupament econòmic i              

socials sostenible; la reducció dels desequilibris econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la               

construcció de la seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per a protegir el medi               

natural de les generacions presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i                  

oportunitats de les dones i els homes; i l’eliminació de les formes de racisme; xenofòbia i dels actes                  

d’intolerància. Els ciutadans de Catalunya s’han manifestat molt sovint a favor de la pau i la                

solidaritat internacionals. Des d’expressions de la solidaritat concretes en molts conflictes i crisis, fins              

a la pràctica d’opcions per la pau, com l’objecció de consciència al servei militar, la insubmissió o                 

l’objecció fiscal, entre altres. En aquest sentit, Catalunya es vol sumar als països impulsors i               

capdavanters de noves polítiques que ajudin a construir una societat en pau i es vol comprometre a                 

col·laborar positivament en el repte de substituir la cultura de la violència per la cultura de la pau                  

(De la Llei 21/2003, 4 de juliol, de foment de pau).” Malgrat aquestes múltiples intencions,               

expressades tant per la ciutadania com les nostres institucions, ens trobem amb la realitat que               

durant els últims anys, el nombre d’efectius militars a Catalunya no han parat d’augmentar (663               

efectius més l’any 2015). 

 

 

En els últims mesos hem vist que les polèmiques relacionades amb la presència de forces i equips                 

militars eren notícia en reiterades ocasions dins la província de Girona: 

1. Augment del 50% en activitats programades pel Ministeri de Defensa en motiu del 12              

d’Octubre i el Dia de les FFAA del 2016 

2. Polèmiques amb explosions d’artilleria als voltants de la base de Sant Climent Sescebes 

3. Les maniobres dutes a terme aquest 20 de Febrer de forma unilateral i sense permís dels                

Ajuntaments als termes municipals de Girona i Celrà. 

4. La presència de l’exèrcit dins l’ExpoJove a Girona d’enguany 

5. La presència de l’exèrcit al Saló de la Infància i l’Ensenyament  

6. I no cal anar tant lluny, aquest estiu la zona recreativa de Sadernes va ser noticia a molts                  

mitjans per la sorpresa que va causar la presència de l’exèrcit que estava duent a terme                

maniobres.  

 

Tots aquests fets han fet resorgir la ferma convicció a favor de la cultura de la Pau i per la                    

desmilitarització que tants cops ha mobilitzat al nostre poble, i des del Ple de l’Ajuntament d’Olot                

hem de donar resposta.  

 

A nivell institucional els ajuntaments poden adoptar diferents mesures a favor de la cultura de la Pau                 

i per la desmilitarització del seu entorn. La ONG Fundipau va publicar i promoure un decàleg de 25                  

PROPOSTES PER PROMOURE LA CULTURA DE PAU, LA RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES 

I EL DESARMAMENT DES DELS AJUNTAMENTS,  agrupades en 4 grups: 

1. Promoció de la cultura de pau i la no violència 

2. Resolució pacífica dels conflictes al municipi. Polítiques per la pau local 

3. Per la la pau, la resolució de conflictes i el desarmament globals 

4. Per uns municipis desmilitaritzats i desarmats 

 

 

 

 



 

 

Per tots aquests motius exposats, es proposa al Ple de l'Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents               

ACORDS: 

 

A) PROMOCIÓ DE LA CULTURA DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA 

1. Difondre els diversos aspectes que conformen la cultura de pau, a través dels mitjans de               

comunicació municipals, donant suport a activitats de grups locals i elaborant un programa             

anual d’activitats de sensibilització per promoure els valors de la cultura de pau i la               

noviolència. 

2. Adquirir publicacions sobre temes de pau per a les biblioteques i centres de documentació              

municipals, obrint-ne seccions específiques, i establint petits centres de recursos per la pau. 

3. Fomentar la tasca d'educació per la pau a les escoles, tot oferint recursos per a l’alumnat i                 

facilitant la formació específica en pau i drets humans per al professorat. 

4. Batejar carrers de la ciutat amb els noms de persones reconegudes pel seu compromís en el                

treball per la pau, la resolució de conflictes i el desarmament, tant homes com dones. 

5. Pressupostar una aportació econòmica específica per a programes, projectes i activitats de            

promoció de la cultura de pau organitzades per la societat civil. 

6. Que la cultura de pau esdevingui un eix transverral de les diferents polítiques             

desenvolupades per l'ajuntament, potenciant espais de trobada interdepartamental dins el          

consistori per tal d'actuar de manera coherent en tota l'activitat implementada des del             

municipi. 

 

B) RESOLUCIÓ PACÍFICA DELS CONFLICTES AL MUNICIPI. POLÍTIQUES PER LA PAU LOCAL 

1. Desenvolupar accions i polítiques a favor del respecte a la diversitat i en contra de tota 

discriminació per origen, gènere, opció sexual o creença. 

2. Afavorir polítiques d'acollida i inclusió de la immigració que evitin la seva marginació. 

3. Portar a terme cursos de formació adreçats als policies municipals en temes de mediació i 

resolució de conflictes, així com de respecte a la diversitat. 

4. Establir serveis de mediació i resolució pacífica de conflictes al municipi. 

5. En general, obrir espais de participació ciutadana en la deliberació, reflexió i presa de 

decisions municipal. 

 

C) PER LA PAU, LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I EL DESARMAMENT GLOBALS 

1. Posicionar-se en contra de la participació de l’Estat en guerres i accions militars i reclamar               

vies pacífiques de solució dels conflictes. 

2. Ajudar i acollir als refugiats i desertors de països que pateixin un conflicte armat. 

3. Participar activament en les xarxes de municipis europees i mundials que aposten per la              

defensa dels drets humans i la construcció de la pau. En concret, afegir-se a la xarxa mundial                 

d’Alcaldes per la Pau, que treballa per l’abolició de les armes nuclears. 

4. Donar suport i adherir-se a les diverses campanyes ciutadanes que afavoreixen la pau, el              

desarmament, els drets humans i la superació de la injustícia i l’explotació. 

5. Donar suport a l’aprovació d’un tractat de prohibició de les armes nuclears, tal com reclama               

la campanya internacional ICAN i el procés diplomàtic sobre la preocupació per l’impacte             

humanitari de les armes nuclears. 



6. Agermanar-se amb ciutats de països llunyans o en zones de conflicte i fomentar l'intercanvi i               

el coneixement mutu. 

 

D) PER UNS MUNICIPIS DESMILITARITZATS I DESARMATS 

1. No permetre la instal·lació al terme municipal de fàbriques d'armament o d'equipaments            

militars. 

2. No cedir instal·lacions municipals per a fires d’armament ni invitar l’exèrcit a participar en              

activitats organitzades pel consistori, com ara fires d’ensenyament o festivals de la infància. 

3. Que els representants de l’Ajuntament declinin l’assistència als actes de caire militar als             

quals siguin convocats. 

4. No promoure ni acollir desfilades militars al municipi. 

5. La negativa a autoritzar la presència i instal·lació al municipi d’activitats esportives i lúdiques              

que simulen la guerra i la violència. 

6. Inclusió de criteris de respecte a la pau, la solidaritat i els drets humans en els plecs de                  

contractació de serveis. 

7. Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines la petició que mai es realitzin                

maniobres militars al terme municipal d’Olot. 

8. Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de l’Institut d’Habitatge,              

Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a la diputació de Girona                

i mitjançant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni militar de tipus immobiliari            

que es trobi a l’actual província de Girona, per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil. A                  

la vegada que reclamar el mateix per a la resta de patrimoni present a la resta de comarques                  

gironines. 

9. Impulsar conjuntament amb altres municipis de la comarca i la província una xarxa de              

municipis per la dismilitarització i a favor de la cultura de la pau a les Comarques Gironines. 

10. Comunicar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal, a l’Ajuntament de Girona i de Celrà,              

a la diputació de Girona, al Parlament de Catalunya, a la delegació del Ministeri de Defensa                

a Catalunya, a la subdelegació del Ministeri de Defensa a Girona, als estaments militars de la                

Base Militar Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes. 

 

 

 

 

 

Olot, 30 de març de 2017 


