
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Asociación Social 
Cultural de Honduras en 
la Provincia de Girona 

MOCIÓ 



Moció de l'Associació Social Cultural d'Hondures a la Província de Girona 
davant la crisis política, social i migratòria a Hondures. 

 
 
Des de la nostra associació, hem col·laborat i organitzat diferents accions per tal de 
visibilitzar la lluita del nostre poble, que alhora explica el nostre procés de migració forçada 
que fa que a la demarcació de Girona siguem gairebé 30.000 persones. 
 
Al setembre de 2016, l'activista hondurenya Sandra Zambrano va visitar la ciutat de Girona 
en el marc del projecte català “Ciutats Defensors dels Drets Humans”. La Sandra va fer 
èmfasi en la situació de la dona hondurenya i en l'assassinat de l’ambientalista Berta 
Cáceres. 
 
Al maig del 2017, el pare Ismael Moreno, activista i defensor dels drets humans, va visitar la 
ciutat de Girona per donar a conèixer "La vulneració dels drets humans a Hondures", jornada 
organitzada per Càritas Diocesana de Girona, la Coordinadora d'ONG solidàries,el Col·legi 
de Periodistes de Catalunya, Justícia i Pau Girona, la Mancomunitat de Santa Eugènia - Can 
Gibert, Girona Acull, la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana i l'Associació Social Cultural 
d'Hondures a la Província de Girona amb el suport de l'Ajuntament de Girona. 
 
Tots dos activistes van ser rebuts al despatx de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, on 
de primera mà li van exposar la situació política i social al nostre país d’origen. Una situació 
que s'ha aguditzat després de les eleccions presidencials del 26 de novembre de 2017. En 
aquestes eleccions, tot i estar prohibit per la Constitució de la República, el president Juan 
Orlando Hernández es va presentar a la reelecció. El Tribunal Suprem Electoral anava 
mostrant el recompte de vots a mesura que s’anava comptabilitzant, però la matinada del 27 
de novembre, amb més del 57% escrutat i amb clar avantatge del candidat opositor, el 
sistema informàtic va caure. Aquesta situació va permetre un frau electoral tecnològic que va 
donar, dies més tard, com a vencedor de les eleccions al candidat oficialista.  
 
Davant d’aquesta situació, la Comissió Interamericana de Drets Humans i l'Organització de 
les Nacions Unides han expressat la seva preocupació per les amenaces i pràctiques de 
fustigació, i l'ús desproporcionat de la força contra defensors de drets humans, periodistes i 
mitjans de comunicació en el context postelectoral. 
 
L'informe de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans a Hondures (OACNUDH) 
conclou que la policia militar de Hondures va usar "una força excessiva -fins i tot letal- per 
controlar i dispersar les protestes" després de les eleccions. 
 
L'OACNUDH considera que almenys 16 de les víctimes van morir violentament a causa de 
trets efectuats per les forces de seguretat, entre les quals dues dones i dos nens, i que 
almenys 60 persones van resultar ferides, la meitat de les quals com a conseqüència del 
ús d'armes de foc. 
 
Actualment, hi ha més de 21 persones en qualitat de presos polítics, segons dades 
facilitades pel Comitè de Convergència Contra el continuisme i la Comissió de Familiars 
Detinguts i Desapareguts a Hondures. 
 



Lamentem el posicionament passiu de la Unió Europea, tot i haver rebut l’informe final de la 
Missió d'Observació Electoral de la Unió Europea a Hondures, que a les eleccions del 2013 
va observar irregularitats i que el 2017 va tornar a observar més irregularitats i la vulneració 
de drets humans, abans, durant i després de la jornada electoral. 
 
Així mateix, ens dol profundament el reconeixement, per part del Ministeri d'Afers Exteriors 
d'Espanya, dels resultats proclamats pel Tribunal Suprem Electoral d'Hondures. Es tracta 
d’un insult al 80% de la població hondurenya que no reconeix aquests resultats, ja que hi ha 
proves que demostren que van ser manipulats per afavorir al candidat oficialista Juan 
Orlando Hernández Alvarado. 
 
Creiem que la pressió internacional és vital i és el que pot afeblir el règim autoritari en què el 
nostre país viu immers actualment. Un règim instaurat a partir del cop d’estat de l’any 2009 i 
que ha provocat la migració forçada de milers d'hondurenys. 
 
Malgrat la importància en nombre i nivell de participació de la comunitat hondurenya a 
comarques gironines en general i a Girona en particular, no ha estat possible fins ara que el 
Consolat a Barcelona atengués la nostra petició d’instal·lar una oficina permanent o mòbil a 
Girona. Lamentablement, fets tan desgraciats com la mort de dos joves hondurenys fa 
poques setmanes posen de relleu la gran necessitat de tenir proximitat amb el Consolat. 
 
El nostre col·lectiu recent l'abandonament de les institucions hondurenyes, que va quedar 
evidenciat amb la mort de dos joves nascuts a Hondures i amb nacionalitat espanyola. La 
repatriació dels cossos es va aconseguir agilitzar gràcies a la mediació i suport de contactes 
propers a la nostra associació que van haver de comunicar-se directament amb l'Ambaixada 
d'Hondures a Madrid i Oficina consular a Barcelona. 
 
Tenint en compte que som un col·lectiu nombrós, creiem en la necessitat d'una oficina 
consular local, ja que el trasllat de Girona a Barcelona suposa una despesa important per al 
nostre col·lectiu, a més d’altres dificultats. 
 
Finalment, cal destacar que es podria utilitzar un esdeveniment tan destacat a la ciutat com  
“Girona, temps de flors” com a factor d'unió amb el Festival de las Flores de Siguatepeque a 
Hondures. Ambdues iniciatives tenen algunes similituds, i representants institucionals i 
entitats organitzadores tindrien molt d’interès en tenir contactes formals amb l’Ajuntament de 
Girona per ajudar a estrènyer llaços i aprofundir en la relació cultural entre les nostres 
comunitats. 
 
És per tot això que demanem a l’Ajuntament de Girona l’aprovació dels següents punts a 
favor de la democràcia i l'estat de dret, i per demanar un cessament a la repressió contra els 
nostre poble: 
 
 
1.- Condemnar la violència institucional contra les persones que pacíficament es manifesten 
en contra del frau en les eleccions presidencials del 26 de novembre, i exigir al govern 
d’Hondures que cessi immediatament qualsevol forma de repressió envers el poble 
hondureny i que s’obri una investigació per delimitar responsabilitats i processar-ne les 
persones responsables. 



 
2.- Demanar al govern espanyol que es concedeixi l’estatus de refugiat polític a totes les 
persones que hagin ingressat a territori a partir del 27 de novembre de 2017.  
 
3.- Donar compliment al compromís expressat per l’alcaldessa al pare Melo de posar els 
recursos necessaris per assegurar l'emissió de Radio Progreso, un dels pocs mitjans 
independents que queden al país. 
 
4.- Que l’Ajuntament de Girona insti l’Ambaixada d’Hondures a instal·lar un Consolat a la 
ciutat de Girona. 
 
5.- Que l'Ajuntament de Girona estableixi contacte amb l'Ajuntament de Siguatepeque per 
conèixer el seu Festival de las Flores, i poder iniciar llaços de col·laboració o agermanament 
per donar pas al primer acostament amb un municipi d'Hondures. 
 
6.- Notificar aquests acords a l’Ambaixada d’Hondures a Espanya, al Consolat d’Hondures a 
Barcelona; al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors de la Generalitat de 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya. 
 
 
Girona, 11 de juny de 2018 
 
 
 
 
 

 


