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Exp.: 2019008663 - C. 06.025.073

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4130468 90L7H-S47UU-VL878 918FF9C86CB6A7DB4C6890D9AF86F857DA27396F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 11 de març de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha retirat per unanimitat el següent acord:
"Davant de la problemàtica apareguda recentment als mitjans de comunicació sobre
les pràctiques d'esclavitud a Líbia, Mauritània i a tota la geografia africana,
considerem que ja n'hi ha prou d'esclavitzar la raça negra.
Els col·lectius d'Africans i Africanes Residents a Catalunya i les persones
simpatitzants amb la causa africana s'han reunit, s'han organitzat i s'han mobilitzat
per denunciar la venda d'homes i dones negres com si es tractessin de
mercaderies.
I la gent que estan traficant amb les ànimes de les persones que son éssers
humans iguals que ells, són persones batejades musulmanament en nom d'Al·là i
cristianament en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i també la gent que van ser
batejats en nom de les religions animistes.
Davant de tot això no hi ha hagut una resposta activa per part de la Comunitat
Internacional.
Lamentem que la Unió Africana no tingui seu ni a Madrid ni a Barcelona. La O.U.A.
(Organització de la Unió Africana) va ser constituïda el 25 de maig de 1963 a Lagos
(Nigèria) amb les seves limitacions i al final s'ha extingit per falta d'organització i
control. Després a l'any 2002 es va fundar la Unió Africana que és com una còpia de
la Unió Europea i tampoc ha pogut atendre les demandes dels 54 països membres.
Hi ha activistes que parlen de la UNIÓ AFRICANA com una unió de desunits que
només van allà per reunir-se i no per treballar, no defensen els interessos del seu
poble, la majoria només defensen els seus interessos.
Ens preguntem per què ni el President de Líbia ni el President de la CEDEAO
(Comunitat Econòmica de Estats de l'Àfrica Occidental) no fan res per eradicar
l'esclavitud en ple segle XXI a Àfrica, sabent que existeix una llei d'abolició de
l'esclavitud des del 1833. I en aquest sentit, el 2 de desembre es commemora el
conveni que denega el tràfic de persones i la explotació aliena recollits en la
Declaració Universal dels Drets Humans aprovada per la O.N.U. el 1948.

Per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament de Girona l'adopció dels següents:
- Primer. Denunciar les injustícies i la falta d'atenció per part de tota la Comunitat
Internacional: dels estats de la UNIÓ AFRICANA, de la UNIÓ EUROPEA i de la falta
de resposta de les Nacions Unides davant d'aquests fets que vulneren els drets
fonamentals de les persones africanes a Líbia i d'altres països de la geografia
africana.
- Segon. Que el Ple de l'Ajuntament de Girona es posicioni al costat dels col·lectius
d'Africans i Africanes Residents a Catalunya en la denúncia de la vulneració de
drets humans que suposa l'esclavitud, una pràctica que va ser abolida per llei el
1833.
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- Tercer. Traslladar aquest posicionament a les entitats impulsores de la iniciativa
(Assoc. Nova Àfrica de Catalunya, Federació de Guinea-Conakry de Catalunya,
Federació de Malians de Catalunya, Asociación de Bissau Guineanos de Catalunya,
Asociación de Dones d'Àfrica Negra de Catalunya, Asociación Gambians de
Catalunya, Asociación Nigeriana de Sabadell, Assoc. Africana de Sabadell, Assoc.
de Ghanesos de Catalunya, Asociación Burkineses, Federació Pan-Africana,
Asociación Missirah, Associació Humanitària contra la Ablació de la dona d'Àfrica
Guinea, Centre Euro Àfrica, Asociación de Guinea-Bissau y simpatizantes de
Sabadell) així com a la Taula de Nova Ciutadania.
A les ONGD catalanes i espanyoles que treballen a Àfrica i promouen la defensa
dels drets i moviments socials :
Realitzar totes les gestions necessàries d'incidència política per denunciar davant de
les institucions europees i espanyoles, la venda en subhasta i esclavitud de
persones a Líbia i el Magreb. Així mateix a sumar-se a tot tipus d'accions que
denuncien aquesta violació dels drets humans."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 19 de març de 2019
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