
AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL

Declaració de Barcelona per la pau al País Basc

Després de més de cinc dècades de violència, al País Basc afronta un horitzó de convivència,
pau  i  reconciliació.  Davant  aquest  nou  escenari,  Barcelona,  ciutat  que  ha  encapçalat
multitudinàries manifestacions en contra de la violència i que també ha patit la barbàrie terrorista,
vol manifestar el seu suport a la pluralitat del poble basc en el seu camí cap a la consolidació
d'un nou temps.

Precisament quan es compleix el 30 aniversari de l'atemptat de l'Hipercor, la ciutat com ja ha fet
amb la mostra  La ferida d'Hipercor,  vol fer un pas més en el record i  el  reconeixement a la
memòria dels morts i dels seus familiars. I ho vol fer amb una mirada cap al futur, perquè mai
més es repeteixin aquests fets, i lluny d'actituds venjatives que dificulten que prosperi la cultura
de pau i de no repetició.

Per aquest motiu, Barcelona vol acompanyar a la ciutadania basca, que a través de les seves
institucions, i la majoria dels seus partits polítics i societat civil, aposta per un futur de llibertat,
reconeixement mutu, convivència i en el qual totes les víctimes poden sentir reparat el seu dolor.
Els llaços que uneixen Catalunya amb el País Basc, ens interpel·len com a societat compromesa
amb els drets humans.

A la llum de la jornada de debat i reflexió Construint la pau, celebrada el dia 23 de juny de 2018,
en  què  experts,  víctimes  de  diferents  violències,  així  com  la  pluralitat  política  catalana,
expressem el nostre compromís d'acompanyar i  facilitar el procés de pau a través d'aquests
consensos:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

 PRIMER. Defensar  els  drets  humans  com  a  eix  central  i  única  referència  per  a  la
convivència al País Basc, així com la construcció d'una cultura de pau que senti les bases
de no repetició.

 SEGON. Defensar els principis de veritat,  justícia i reparació de totes les víctimes del
terrorisme d'ETA, així com la resta d'expressions de violència que han tingut lloc al llarg
de 50 anys de conflicte.

 TERCER. Promoure l'aplicació d'una política penitenciària favorable a l'acostament dels
presos a presons pròximes als seus llocs d'origen o de residència dels seus familiars i
cercles pròxims, al tracte humanitari a les persones preses que pateixen malalties, així
com l'acumulació de les penes complertes en altres estats; tal com preveu la legislació
europea i els estàndards de drets humans.

 QUART. Exhortar les persones preses que reconeguin el dany causat per tal d'avançar
cap a la reconciliació i el reconeixement mutu entre les diferents víctimes del conflicte.


