
 

A la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció 

Maria Rovira Torrens, en la seva condició de regidora del Grup Municipal de la CUP 
Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació, 
manifesta: 

PRIMERA.- En els darrers temps, i no és nou, la situació mundial ens fa lamentar la 
pèrdua de vides humanes de tota condició i edat arreu del món. Aquestes irrupcions 
abruptes de la vida s’han donat, i es donen, en diversos escenaris: atacs del Daesh, 
bombardejos de l’administració Nord-americana sota mandat de qualsevol dels seus 
presidents, i per guerres arreu del planeta patrocinades per interessos imperialistes i 
capitalistes de diferents potències mundials.  

SEGONA.- Morts a orient i a occident que en els nostres mitjans de comunicació són 
víctimes de primera i de segona divisió: uns ocupen portades de diaris i telenotícies durant 
dies i dies, rebent la solidaritat, majoritàriament occidental, a xarxes socials... i altres 
morts que sembla que no mereixin gaire més que un breu a les pàgines d’internacional dels 
diaris. I això si algú en parla o se’n recorda al cap del temps.  

TERCER.- A l’hora de convocar minuts de silenci en mostra de dol, l’Ajuntament de 
Barcelona ha exercit un biaix en la línia de la política comunicativa occidental: com més 
properes a la nostra geografia, sembla ser que les morts que són més importants. Com més 
llunyanes, ni tan sols es passa una nota de condol. En els darrers mesos, podem trobar 
diferents exemples d’atacs contra vides humanes que han passat inadvertits:  

• 8 d’abril, Hisyah (Síria): Un autobús és atacat amb explosius. Mata a una persona i deixa 
25 ferits. 

• 13 d’abril, Afganistan: Donald Trump llença «la mare de totes les bombes»... no es revela 
si hi ha hagut víctimes civils.  

• 15 d’abril, Alep (Síria): Un atemptat amb cotxe bomba mata a 126 persones i en fereix 100. 
• 21 d’abril, Campament Shaheen (Afganistan): Atac i assassinat de 140 soldats i 160 ferits.  
• 26 de maig, Mínia (Egipte): Explosió d’un comboi que transportava persones de creença 

cristiana. 28 persones mortes i 20 ferides, entre elles menors i dones.  
• 30 de maig, Bagdad (Iraq): Explosió d’un cotxe bomba al centre de la ciutat, en plena 

celebració del Ramadà. 14 persones mortes i 50 ferides. Atemptat reivindicat pel Daesh. 
• 31 de maig, Kabul (Afganistan): Explosió d’un camió que va provocar uns 150 morts i 

300 persones ferides. 
• 1 de juny, Manila (Filipines): Atac a un complex hoteler, reivindicat pel Daesh. 36 morts 

i 54 persones ferides.  



• 3 de juny, Kabul (Afganistan): Atemptat a la zona propera a un funeral, moren 7 
persones i un centenar resulten ferides.  

• 7 de juny, Teheran (Iran): atemptat del Daesh al Parlament i al Mausuleu de Khomeini. 
Es recompten, al menys, 12 víctimes mortals i 42 persones ferides. 

• 9 de juny, Musayab (Iraq): atemptat del Daesh a un mercat, es comptabilitzen al menys 
31 víctimes mortals i 35 persones ferides. 

D’altra banda, pel que fa a la violència masclista, enguany s’ha convocat un minut de 
silenci només en una ocasió, el 25 d’abril, per la dona assassinada al barri del Raval.  

QUART.- És per aquest motiu que la CUP Capgirem Barcelona considera que, fins que no 
s’elabori un protocol oficial de dol institucional, s’estan fent diferències entre vides 
humanes, per bé que és una pràctica irresponsable, dolorosa i que situa a l’Ajuntament en 
una conjuntura política inacceptable, mostrant que unes víctimes són més importants que 
altres.  

Per això i d’acord amb el que estableix l’article 55.1 del Reglament Orgànic Municipal, 
formulem la següent: 

Proposició 

La Comissió de presidència, drets de ciutadania, participació i seguretat ciutadana, acorda: 

PRIMER.- Delegar a la regidoria de Presidència l’elaboració d’un protocol de dol 
institucional. En aquest protocol s’haurà d’especificar en quins supòsits es convocarà a les 
regidores del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona per mostrar el dol de la 
institució. Així mateix, s’esclarirà en quins termes es farà mostra d’aquest dol i sota quins 
criteris.  

SEGON.- En cap cas aquest protocol podrà discriminar a víctimes mortals per raó de sexe, 
gènere, origen, ètnia, creença religiosa i ubicació geogràfica.  

TERCER.- En tractar-se d’un protocol de dol institucional, inclourà necessàriament a les 
víctimes de violència masclista.  

QUART.- Aquest protocol haurà de ser aprovat pel Consell Municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona segons el Reglament Orgànic Municipal.  

Maria Rovira Torrens 

Barcelona (Països Catalans), 12 de juny de 2018


