MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT
PER LA PAU I LA LLIBERTAT A EUSKAL HERRIA
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

La dissolució d'ETA el passat 3 de maig obre un nou escenari d'oportunitat històrica per
a la reconciliació i la resolució del conflicte basc.
Des dels municipis volem contribuir a aquest procés complex i necessari, donant suport
als passos que s'han donat i es donaran en aquest sentit.
Per arribar a l'escenari desitjat de veritat, justícia i reparació, calen importants esforços
per part de tothom. Cal fugir de relats parcials que no contribueixen a la resolució
global del conflicte. Cal evitar també la interposició d'interessos que dificulten i
retarden els passos a donar.
La societat civil, la ciutadania, han tingut i tindran un paper clau en la consecució de la
pau i la reconciliació i han permès avançar en la resolució del conflicte. Reconeguem-ho
i fem possibles els propers passos en el camí de la pau i les llibertats.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Assumim el compromís de mantenir viu el record de les víctimes de totes
les violències que s’han patit en el conflicte basc, amb respecte i voluntat d’avançar
en la pau i la convivència.
SEGON.- Ens comprometem a treballar sempre per la pau, pel rebuig de la violència,
i pel reconeixement de tots els fets per part de les diferents parts implicades,
construint una societat pacífica i en reconciliació.
TERCER.- Traslladem el nostre agraïment a totes les institucions, entitats cíviques,
organitzacions i associacions, personalitats internacionals, professionals, persones
expertes i ciutadania que s’han implicat per avançar en la resolució del conflicte, tot
i les dificultats i la resistència interposada especialment per part del govern espanyol.
QUART.- Apel·lem a partits, institucions, organitzacions, entitats i ciutadania a
treballar coordinadament per arribar a assolir les bases sobre les quals es
construeixen els processos de reconciliació després dels conflictes: veritat, justícia i
reparació.
CINQUÈ.- Publicar i difondre aquests acords, i donar-ne trasllat a organitzacions,
entitats i personalitats que s’han implicat en la resolució del conflicte, com el Fòrum
Social Permanent, Artesans de la Pau, els participants en la Conferència Internacional
de Pau de Sant Sebastià, o el Centre de Diàleg Humanitari Henri Durant de Ginebra.
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