
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC_RCAT DE SUPORT AL POBLE DEL 
TIBET 
 

 
ATÈS QUE 
El 1948, el Tibet, país independent d’història mil·lenària, fou envaït per les forces 
armades de la República Popular de la Xina.  A això seguí una ocupació de ferocitat 
inaudita, que inclogué matances, violacions, tortures, empresonaments i esterilitzacions 
en massa, avortaments forçats, i destrucció sistemàtica del patrimoni cultural, religiós i 
ecològic. 
 
ATÈS QUE 
Després de més de quatre decennis de resistència acarnissada dels tibetans, enfront el 
seu rebuig irreductible a sotmetre’s, les autoritats xineses han posat en pràctica, en el 
curs dels anys 80, una "solució final" de nou tipus, una autèntica operació de "neteja 
ètnica" por dilució , fonamentada en una política de transvasaments massius de població 
xinesa al Tibet. D’uns centenars que eren als anys 40, els xinesos residents avui al Tibet 
són més de set milions, i els tibetans són ja una minoria al seu propi país. L´Objectiu de 
la potència ocupant és : 40 milions de xinesos al  Tibet l’any 2020. 
 
ATÈS QUE 
En aquest moment, els tibetans, la seva llengua, cultura, religió i els seus costums i 
tradicions corren perill de quedar definitivament relegats als llibres d’història.  
 
ATÈS QUE 
Segons informen les organitzacions de DDHH Amnistia Internacional i Human Rights 
Wacht, segueixen les detencions i condemnes als tibetans per part dels Tribunals de la 
R.P.Xinesa, 
 
ATÈS QUE 
Segons informen aquestes organitzacions i les pròpies del poble tibetà com és el cas del 
Tibetan Center of Human Rights and Democracy (TCHRD) i algunes de xineses, es 
segueixen produint casos de tortura tant als centres de detenció legals com a les presons 
anomenades negres,   i moltes vegades amb greus maltractaments que donen com a 
resultat la mort dels detinguts, 
 
ATÈS QUE  
Darrerament l’estat de pressió s’ha accentuat als monestirs de tot el Tibet tant a l´Oest 
com a l´Est, amb detencions massives, cursos de la mal anomenada reeducació 
patriòtica i desaparicions de comunitats senceres, produint com a efecte de protesta la 
immolació per el foc de prop d’una vintena de monjos i monges 
 
 
PROCLAMEM QUE 
 
Hem de salvar el Tibet, als tibetans, el tresor d’història, cultura i civilització que s’han 
donat a si mateixos i a la humanitat sencera. 
Hem d’aturar la Xina en el seu designi de mort, menyspreu als DDHH més bàsics i 
destrucció . I a través d’aquest gran combat per la llibertat i el respecte, cal fer avançar 
la transformació en curs de la RPX, pel bé de xinesos, tibetans i tota la humanitat.  



Cal crear a partir del Tibet, de la seva llibertat i el seu reconeixement, les premisses per 
l’alliberament també de mil  tres-cents milions de xinesos, per l’adveniment de la 
democràcia i l’Estat de Dret a la Xina. 
 
                         
Mentre el món veu com preval la violència sobre el diàleg cada cop més, proclamem 
com exemple per a la humanitat sencera la resistència no-violenta del poble tibetà i del 
seu representant espiritual el Dalai Lama. 
 
Sense perdre ni un moment, en totes les parts del món lliure, és precís que els ciutadans 
i els seus electes a qualsevol nivell de responsabilitat s’organitzin i alcin la veu; que 
milions d’homes i dones s’uneixen sota l’estendard de la no-violència en iniciatives 
concretes com aquesta que ens ha fet arribar la ong SUPORT TIBET i 
 
 
D  E  M  A  N  E  M 
 
 
 

1. La intervenció urgent de l´ONU i especialment de l’Oficina de l’Alt 
Comissionat per als Drets Humans, en revisió de les condicions reals 
d’empresonament dels tibetans a tots els territoris on hi ha tibetans empresonats 
i de la situació a monestirs i poblacions del Tibet a l´Oest i a l´Est, regions 
d´Amdo i Kham on estan succeint les immolacions, creant una comissió 
d’investigació internacional in situ 

 
2. La intervenció de la comunitat internacional davant el govern de la R.P.Xina 

perquè es posi fi a tota conducta degradant i inhumana, i a la tortura,  i que 
compleixi i faci complir la Declaració Universal dels DDHH i la seva pròpia 
constitució. 

 
3. Que les autoritats xineses i el govern tibetà a l’exili iniciïn i concloguin 

negociacions 
 

4. Que aquestes converses portin al respecte als DDHH i un nou estatus de respecte 
per al Tibet 

 
5. Que, en definitiva el Tibet torni a tenir contacte amb la llibertat i pugui decidir el 

seu futur 
 
 
A tal efecte volem fer aquesta crida a la mobilització de la opinió pública igualadina, i 
volem comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, Governs de la 
Generalitat i Govern Espanyol, a l’Alt Comissionat per als Drets Humans de l´ONU, a 
la organització International  Campaign for Tibet i als representants del govern xinès al 
nostre país.” 
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