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14. Establir que un percentatge mínim del total d’ingressos que percebi la Ge-
neralitat de Catalunya pels diferents tributs que graven l’activitat del joc es destini 
específicament a la prevenció i el tractament de patologies relacionades amb el joc 
com la ludopatia. 

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 
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A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada 
(tram. 300-00068/11).

Moció
Basant-nos en els principis i objectius proclamats en llei 21/2003 de Foment 

de la Pau, en la Llei 16/2014 d’Acció exterior i de relacions amb la Unió Europea i 
recollint el compromís amb tots els pobles per construir un ordre mundial pacífic 
tal com s’expressa en el preàmbul i l’article 51 de l’actual Estatut de Catalunya, la 
CUP - Crida Constituent proposa que el Parlament de Catalunya insti al Govern de 
la Generalitat a que en l’exercici de les seves atribucions, competències, en coherèn-
cia amb la legislació esmentada i recollint les diverses manifestacions de descon-
tentament i crítica d’amplis sectors de la societat, faci seves les següents propostes: 

Les polítiques locals, nacionals i internacionals s’han d’orientar cada vegada més 
cap al foment de la pau, la cooperació i la prevenció dels conflictes. Considerem que 
per entomar aquest camí s’han de recuperar els espais destinats a ús militar per tal 
de cedir-los per a l’ús civil. El compromís amb la pau requereix ampliar el serveis 
que garanteixen el benestar de les persones en tots els seus àmbits. És per això que: 

1. S’insta el Govern a realitzar totes les accions necessàries davant del Ministe-
rio de Defensa i el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la De-
fensa per reclamar el traspàs del patrimoni militar –tant de solars com d’edificis en 
desús– a la Generalitat, o a l’ens local corresponent, per tal de destinar-los a usos 
civils i d’accés públic.

L’exaltació dels valors militars són una contribució directa a la normalització de 
la guerra i la violència. Els esdeveniments militars que es realitzen en espais públics 
constitueixen una contradicció amb els valors de la cultura de pau que s’han de pa-
lesar en les activitats que es duen a terme en els espais públics que són, per defini-
ció, espais de valors comunitaris, de respecte cap a l’altre, de trobada i de diàleg, on 
les agressions o la referència a aquestes i a l’ús de les armes no han de tenir cabuda. 
És per això que: 

2. S’insta el Govern, com exercici de coherència amb els valors de la pau, que 
prohibeixi els actes d’exaltació d’allò militar i de legitimació de la violència i de les 
armes, no permetent les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais ci-
vils de Catalunya.

La realització de maniobres militars en espais civils comporta un impacte en la 
vida de les poblacions i de les activitats que aquestes desenvolupen quotidianament. 
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El foment de la pau obliga a preservar els espais civils com entorns completament 
desmilitaritzats per evitar que l’exposició i l’exercici de la violència es normalitzi en 
indrets on les maniobres militars estan totalment fora de context i que contribueixen 
a contradir els valors de la cultura de la pau. És per això que: 

3. S’insta el Govern a prohibir les maniobres militars en espais no estrictament 
militars, com són els casos de les maniobres que es realitzen al Parc Natural de la 
Serra de Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l’Al-
bera i als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d’altres. Així com, promou-
re que els ens locals, en exercici de les seves atribucions i competències ho emulin.

El gaudiment d’espais lúdics i d’oci són un dret essencial per el desenvolupament 
de la vida de les persones. En el compromís amb la pau l’exposició d’armament en 
contextos d’aquest tipus donen un missatge erroni sobre la guerra, es banalitzen les 
armes com instrument vàlid de diversió i de gaudi quan són eines d’agressió fabri-
cades per a ús bèl·lic. Descontextualitzar la veritable funció de les armes no s’ajusta 
a l’impacte que aquestes provoquen al món. És per això que: 

4. S’insta el Govern a desautoritzar la participació i presència dels avions de com-
bat a l’exposició aèria, Festa al Cel, que actualment es celebra a Mataró.

El missatge de la presència de les forces armades en un context civil i educatiu 
és el de normalitzar la guerra en l’escenari global com una eina de política exterior. 
Aquest missatge es contradiu plenament i de manera frontal amb els valors educa-
tius i la cultura de pau que el Govern diu defensar.

L’exèrcit no ha d’envair els espais educatius, que no li són propis, ja que contra-
venen els valors que fomenten les institucions educatives on es treballen valors més 
propers a la cultura i construcció de la pau, la cooperació, la prevenció dels conflic-
tes i la resolució per vies no-violentes. La defensa d’espais educatius lliures d’exèr-
cits i d’armes és una exigència educativa. És per això que: 

5. S’insta el Govern a no permetre la presència de l’exèrcit en qualsevol espai 
educatiu i de formació: ni als centres educatius, ni al Saló de l’Ensenyament, ni al 
Saló de la Infància, a Barcelona; ni al Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o a la 
Fira de Formació Professional, a Lleida; ni a l’ExpoJove de Girona; i tampoc a l’Es-
pai de l’Estudiant de Valls.

Tal i com declara la Llei de foment de la pau, l’activitat de la Administració de 
la Generalitat i els ens locals ha d’estar guiada per la prevenció i la solució pacífi-
ca dels conflictes i les tensions socials, i l’enfortiment i l’arrelament de la pau i de 
la convivència. En conseqüència, promocionar, subvencionar o invertir en empre-
ses relacionades amb la investigació militar i la producció d’armes és una violació 
d’aquest mandat. A Catalunya, en l’última dècada, empreses d’aquest sector han re-
but diners per valor de 63 milions d’euros, sense cap transparència en el destí final 
d’aquest armament i, per tant, desconeixem si atien alguns dels terribles conflictes 
que assolen el nostre món. És per això que: 

6. S’insta el Govern a eliminar els ajuts i les activitats de promoció per part de 
l’Administració vers la indústria militar a Catalunya, incloent el suport a la R+D de 
caire militar i qualsevol altra activitat de suport institucional per establir indústria 
amb producció militar i armamentista.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC


