
 

I. El proper mes d’agost, farà 70 anys del llançament de les bombes 
atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki que va provocar la mort de més 
de 240.000 persones, nombrosos ferits i afectats i la pràctica destrucció 
de les dues ciutats. 

II. Durant els anys següents, es va produir una cursa armamentista 
nuclear durant la qual es van fer més de 2.000 proves i assajos — 
sovint amb el desconeixement de la població afectada—, que van 
causar greus problemes de salut i impactes ambientals considerables. 

III. Malgrat la fi de la Guerra Freda i dels acords de desarmament nuclear 
aconseguits, avui el món continua disposant de 15.850 armes nuclears, 
més potents i letals que les de fa 70 anys. 

IV. Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de les 
persones i dels pobles. És urgent, de la mateixa manera que s’ha fet 
amb altres armes de destrucció massiva —les biològiques i les 
químiques— que el món adopti un tractat de prohibició de les armes 
nuclears.  

V. La xarxa internacional Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace), liderada 
per Hiroshima i Nagasaki, aplega més de 6.700 municipis de 160 països 
d’arreu del món que treballen per assolir un món en pau lliure d’armes 
nuclears. 

 

Davant de tot això, l’Ajuntament de Granollers, membre de la xarxa d’Alcaldes per 
la Pau, vol manifestar el seu posicionament i aprovar la següent: 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

 

PRIMER.— Expressar la seva solidaritat amb totes les persones i familiars 
afectats per l’impacte de les armes nuclears. 

SEGON.— Reclamar als estats de tot el món que es comprometin d’una manera 
clara i precisa amb el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes per 
avançar cap al seu assoliment.  

TERCER.— Donar suport a la iniciativa de la societat civil internacional, aplegada 
en campanyes com ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) 
que, amb el suport de molts governs, han iniciat un procés diplomàtic per alertar 
del profund impacte humanitari de les armes nuclears i reclamar l’adopció d’un 
tractat mundial de prohibició d’aquest armament. 

QUART.— Demanar al govern de l’Estat espanyol que se situï entre aquells 
estats que avui, al món, treballen activament per la fi de les armes nuclears, i el 
compromís ferm d’abandonar el comerç internacional d’armes.  

I perquè així consti, enviem aquesta Declaració Institucional a FundiPau 
(Fundació per la Pau) —membre d’ICAN i a Mayors for Peace. 


