
 
 
 
ANTONI GARCÍA JIMÉNEZ, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida, segons 
l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,  
 
CERTIFICO: Que amb data 29 d’abril de 2022, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre 
altres l’acord següent: 
 
 
36.- MOCIÓ PROMOGUDA PER AMNISTIA INTERNACIONAL, DE SUPORT I PER 
LA PROTECCIÓ DELS DRETS DE LES DONES I NENES A L’AFGANISTAN 
 
Amb 24 vots a favor dels grups municipals ERC, PSC, JxCat Lleida, Comú de Lleida, 
PP i C’s i del regidor no adscrit Sr. Sergio González i 2 abstencions de la regidora i 
regidor no adscrits Sra. Ángeles Ribes i Sr. José M. Córdoba, s’acorda aprovar la 
següent moció:  
 
Instar el Govern d’Espanya i de la Generalitat de Catalunya a:  

 Utilitzar la seva influència en les possibles negociacions i debats amb les 
autoritats talibanes per abordar els drets de les dones i les nenes; garantir 
que les dones formen part de totes les delegacions que es reuneixin amb els 
talibans i manifestar la seva preocupació per l'absència de dones al govern 
de facto d'Afganistan. 

 Donar veu a les defensores i les activistes dels drets humans d'Afganistan 
per comprendre les realitats al terreny, conèixer les seves recomanacions 
pràctiques i treballar amb elles per recolzar els drets de les dones a 
l’Afganistan. 

 Reconèixer la condició de refugiades a totes les dones i nenes afganeses 
que han abandonat el seu país, atès a l'elevat perill de persecució per motius 
de gènere si són retornades a l’Afganistan. 

 Disposar i donar suport actiu a rutes segures i  les evacuacions des 
d'Afganistan de les dones i nenes que desitgin abandonar el país pel risc a 
sofrir violència i abusos per part de les forces talibanes, els grups armats no 
estatals, els seus familiars o membres de la comunitat. 

 Assignar fons econòmics suficients i a llarg termini per finançar programes i 
projectes per la promoció i protecció dels drets humans i de les dones a 
l’Afganistan. En particular, garantir que la Missió d'Assistència de les Nacions 
Unides a l’Afganistan (UNAMA) compta amb els recursos, la dotació de 
personal i el suport diplomàtic necessari per dur a terme una vigilància eficaç 
dels drets humans a tot el país i que la funció de relatoria especial de l'ONU 
sobre l’Afganistan compta amb tots els recursos i el suport necessari per 
complir de manera efectiva el seu mandat, incloent-hi dotar-la de personal 
expert en drets de les dones. 

 

 



 
 Comunicar aquest acord municipal a la Presidència del Govern d’Espanya, 

el Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i a 
Amnistia Internacional Catalunya, entitat impulsora d’aquesta iniciativa.   

 
 
 
I per tal que així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a data de 
la signatura electrònica. 
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