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MOCIÓ DE SUPORT A LA CIUTAT AGERMANADA DE TARTOUS  
 
 
 
Josep Felip Monclús i Benet, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa, d’acord amb l’article 13 del ROM, presenta per a 
ser inclosa a l’Ordre del Dia del Ple Ordinari del dia 7 de setembre la següent proposta 
de resolució. 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

 
El moviment democratitzador conegut com a Primavera Àrab ha arribat a Síria i ha 
estat rebut pel règim totalitari de Bashar Al-Assad amb els tancs al carrer, violència i 
tortura. La ciutat de Tortosa està agermanada des del 2006 amb la ciutat siriana de 
Tartous, escenari de manifestacions i de la repressió del règim. Malgrat l’opacitat 
informativa, segons dades de l’oposició, en la regió de Tartous s’han produït fins a 50 
morts des de l’inici de la revolta.  
 
La finalitat d’agermanar dos ciutats es realitza per establir lligams i desenvolupar 
relacions d'amistat i cooperació, sobre la base del coneixement mutu, la tolerància i 
l'exercici de la solidaritat. Per aquest motiu, no podem restar impassibles davant els 
fets que es produeixen a la ciutat agermanada de Tartous. Sabem que poca cosa 
podem fer des d’aquí per defensar les víctimes de la violència, però els tortosines i 
tortosins ens veiem amb l’obligació moral d’expressar la nostra solidaritat amb la 
població de Tartous.  
 
És per tot això que presentem la següent: 

 
 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
 
Davant els fets ocorreguts a Síria, i en particular a la ciutat agermanada de Tartous, 
l’Ajuntament de Tortosa acorda 
 
  

a) Manifestar el rebuig a l’actuació del règim sirià contra la seva població en 
general, i contra els ciutadans de Tartous en particular, expressant-los la 
solidaritat del poble de Tortosa, i exigint que se’ls respectin els Drets Humans 
més elementals com el dret d’expressió i de manifestació. 

 
b) Enviar a l’alcalde de Tartous una carta de condemna a la repressió que està 

exercint el règim contra la població, on es posi de manifest el malestar que la 
repressió i la manca de democràcia de Síria ens provoca. Cap govern pot 
ofegar en sang les legítimes aspiracions populars a la democràcia, a la justícia 
social i al respecte dels drets humans. 



 
c) Demanar al Govern espanyol, a la Unió Europea i a l’Organització de les 

Nacions Unides (ONU) que s’actuï internacionalment i de forma coordinada en 
defensa de la democràcia i dels drets humans dels ciutadans de Síria. 
 

d) Traslladar aquest acord a l’Ambaixada de Síria a l’Estat espanyol, a la 
Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, 
al Ministeri d’Afers Exteriors, a l’Oficina de l’ONU a Madrid, a la Presidència de 
la Unió Europea. 

 
 
 

Tortosa,  2 de setembre de 2011 
 

 
 
 


