
 

 

 

  

Moció de l’Ajuntament de Berga de condemna de la invasió militar d'Ucraïna per part de la 
Federació Russa i per l’acollida de refugiats/des ucraïnesos al municipi 

L’Ajuntament de Berga condemna de manera enèrgica l'atac militar de Rússia contra Ucraïna i 
demana la retirada immediata de les forces militars russes del país. Es tracta d'una agressió 
completament injustificada que posa en risc la seguretat i l'estabilitat europees i mundials. 

La corporació donem suport fermament a Ucraïna com a nació independent i sobirana, i 
defensem el seu dret a decidir la seva política exterior. Lamentem que els esforços diplomàtics 
no hagin aconseguit l’objectiu d’evitar la guerra, i elogiem les crides a la desescalada, la fi de la 
violència i el retorn al diàleg i la diplomàcia.  

Creiem que una solució a llarg termini ha de buscar l’acostament entre els pobles, no la 
denigració dels ciutadans pels crims dels seus dirigents ni la perpetuació d’estructures militars.  

Les agressions de Rússia exigeixen una reacció internacional coherent i decidida. No podem 
permetre que al 2022 es repeteixin barbàries del passat.  

Per aquest motiu: 

1. Demanem a la UE i als seus Estats membres que mobilitzin la seva capacitat i recursos 
per donar l’ajuda humanitària necessària a les persones del país i als refugiats que fugen 
del conflicte.  

2. L’Ajuntament de Berga es compromet i posarà en marxa els preparatius necessaris per 
acollir als refugiats d’Ucraïna que puguin arribar en els propers dies i setmanes i 
coordinin la recollida d’ajuda humanitària per part de la ciutadania, posant en especial 
èmfasi a les dones i als infants com a potencials víctimes més vulnerables dels conflictes. 

3. Exigim a Rússia que aturi la guerra d’immediat, respecti plenament el dret internacional 
humanitari, i que permeti l'accés segur a l'assistència humanitària a totes les persones 
que ho necessiten.   

4. Traslladar aquests acords als consolats d’Ucraïna i de Rússia a Barcelona, a les 
Delegacions del Parlament Europeu i la Comissió Europea a Barcelona, al Govern de la 
Generalitat, al Govern de l’Estat, i a les entitats i organismes que puguin tenir un paper 
rellevant en  acollida de refugiats de Berga i la comarca. 

 


