
 

 

 

MANIFEST 

 

PER UN PAÍS NOU SOLIDARI 

Volem tenir veu pròpia per aportar a Europa el nostre tarannà compromès amb la democràcia,   

la pau i la solidaritat mundials.  

Compartim  el  dolor  que  a  tots  ens  corprèn,  com  a  testimonis de  la  tragèdia  humana  que  

succeeix  al  nostre  continent  i  que s’origina a l’altra riba del nostre benvolgut Mediterrani.   Les  

corrues  de  refugiats  que  fugen  d’un  conflicte bèl·lic,  amb  les  seves  famílies  i  les  poques  

pertinences  que  els  queden,  ens  recorden  que  molta gent  del  nostre  poble  també  es  va  

veure  forçada  a creuar  una  frontera.  Part  d’aquells  homes  i  dones van  ser  acollits  amb  

una  abraçada  fraternal  en  altres  països  on,  encara  avui,  hi  roman  aquell  fil  de l’exili  

gràcies  a  l’empremta  que  hi  van  deixar  i  als descendents que s’han fet seva la nova pàtria.  

Constatem  que  el  drama  dels  milers  de  refugiats  polítics  que arriben  de  Síria  té  com  a  

doble  causa  l’autoritarisme  d’una  dictadura  que  colpeja  el  seu  poble  i  la  violència  d’un  

fanatisme  intolerant que s’apropia de legítimes creences religioses.   

Ratifiquem  la  nostra  convicció  que  només  la  democràcia  i  la  llibertat  garanteixen  una  vida  

millor  per  a  totes  les  nacions  del món.   Catalunya  va  saber  estar  al  capdavant  de  l’ampli 

moviment  internacional  contra  la  guerra.  No  gaire després,  moltes  ciutats  del  nostre  país  

van  ser germanes  i  amigues  de  ciutats  que  patien,  com ara l’olímpica Sarajevo.    

Renovem  avui  aquest  anhel  de  pau  mundial  i  recordem  a  tothom  que  si  volem  tenir  veu  

pròpia  entre  els  altres  Estats  és també  per  contribuir  a  fer  una  Europa  més  justa  i  

acollidora  que asseguri un lloc digne als refugiats polítics.  

Ens  comprometem,  des  de  la  presència  a  la  pràctica  totalitat  de municipis  de  Catalunya,  a  

que  els  nostres  pobles  i  ciutats  esdevinguin espais d’acollida dels refugiats.  Per  això  ens  

posem  al  costat  de  les  institucions catalanes,  del  Fons  Català  de  Cooperació  al 

Desenvolupament  i  de  l’ampli  moviment  solidari de  la  societat  civil  per  fer  de  Catalunya  

un  país  referent  dels  valors  humanitaris,  de  la  pau  i  de  la  solidaritat,  tal  com  ha  sigut  

sempre  la  nostra  tradició i és avui el nostre tarannà.  

 

Gallecs, 6 de setembre de 2015  

Alcaldes i regidors compromesos amb «Junts Pel Sí» 
 

  


