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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ D’ERC SOBRE LA VISIÓ DEL GOVERN AMB RELACIÓ 

A LA PARTICIPACIÓ CATALANA EN EL COLONIALISME I L’ESCLAVISME 

(TRAM. 302-00094/12) 

 

El Parlament de Catalunya, acorda: 

1) Assumir les responsabilitats morals de la participació de Catalunya en el 

colonialisme i l’esclavatge dins de l’imperialisme espanyol. 

2) Demanar disculpes a les societats i institucions hereves de les víctimes de 

l’explotació colonial i l’esclavatge. 

3) Lamenta que la majoria de les institucions hereves de les antigues 

metròpolis, incloent l’Estat Espanyol, hagin fet cas omís a les demandes de 

reparació moral de les antigues colònies.  

4) Instar al Govern de la Generalitat a:  

a. Condemnar els abusos comesos contra els pobles originaris durant la 

conquesta i els tres segles de colonialisme i assumir les responsabilitats que ens 

pertoquin pel passat. 

b. A exigir al Govern espanyol, la institució hereva de la metròpoli colonial a 

través de la qual hi va participar Catalunya, a condemnar i demanar disculpes 

oficials a les societats i institucions hereves de les víctimes de l’explotació colonial 

i l’esclavatge.  

c. Donar trasllat d’aquesta resolució acordada en ple a els Governs dels països 

que en algun moment hagin estat colonitzats per l’Estat Espanyol, tant d’Amèrica, 

com d’Àfrica, Àsia, Oceania i d’arreu del món. 

5) Donar trasllat d’aquesta resolució acordada en ple a:  

a. Els ajuntaments de Catalunya, per a que actuïn en la línia de reparació si 

tinguessin fet algun reconeixement a algun participant en l’esclavatge i/o el 

colonialisme.  

b. Les assemblees legislatives dels països que en algun moment hagin estat 

colonitzats per l’Estat Espanyol, tant d’Amèrica, com d’Àfrica, Àsia, Oceania i 

d’arreu del món. 

Aprovats: 72 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) 36 en contra 
(Cs) i 17 abstencions (PSC-Units) 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

Esmena transaccional 1 

GP Republicà, GP de Catalunya en Comú Podem 

Esmena 1 del GP de Catalunya en Comú Podem d'addició d'un nou punt 6 

6) Instar el Govern de la Generalitat a vetllar pel respecte dels drets humans en 

l'acció de les empreses catalanes a l'exterior amb l'objectiu de frenar noves 

formes d'esclavisme i colonialisme, i donant compliment d la resolució 359/XI del 

Parlament de Catalunya que inclou:  

a) Iniciar, al llarg del 2019, els treballs per a crear i enraigar un centre d'estudi i 

d'avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a 

l'exterior que disposi d'instruments que vetllin pel compliment de la legislació 

vigent en l'àmbit dels drets humans per part de les empreses, amb participació de 

la societat civil, del Govern i del Parlament mateix.  

b) El Parlament es declara favorable a la creació d'un instrument internacional 

Jurídicament vinculant que garanteixi el compliment de les obligacions en matèria 

de drets humans per part de les empreses transnacionals i altres empreses, i 

donar suport al Grup de Treball del Consell de Drets Humans de les Nacions 

Unides que té el mandat d'elaborar aquest instrument. 

Aprovat: Unanimitat (124 vots a favor) 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 


