
2.10. MOCIÓ CONTRA LES POLÍTIQUES MIGRATORIES XENÓFOBES 
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 

Ateses les següents consideracions: 
1. El Cantón de Upala de Costa Rica, la Mancomunitat de la Ribera Alta d'Espanya i la Mancomunitat 

Trinacional Fronteriza Río Lempa d'Hondures, Guatemala i El Salvador tenen un conveni 

d'agermanament formalitzat per mitjà de la firma d’aquest pels seus representants legals en data 20 

de juliol de 2017, en la ciutat de San Salvador (El Salvador). 
L'objectiu de l'agermanament entre aquestes tres institucions supramunicipals és l'aprenentatge 

mutu i l'enriquiment sociocultural, així com compartir entre els territoris agermanats experiències i 

capacitació per al desenvolupament social, cultural i econòmic. 
 

Des de temps anteriors a la signatura del conveni d'agermanament, els llaços d'unió entre els 

territoris s'han anat forjant gràcies al treball conjunt de les institucions, destacant la cooperació i la 

solidaritat entre els pobles agermanats que tenen en els drets humans una referència permanent en 

totes les actuacions, de manera que es posiciona a les persones com principal destinació de les 

accions. 
 

En este context d'especial consideració de les persones, la Mancomunitat de la Ribera Alta manifesta 

el seu profund rebuig de les polítiques migratòries xenòfobes que practiquen en l'actualitat 

determinats països, i de forma especial i pel que fa a Amèrica Central, la practicada per 

l'administració actual dels Estats Units d'Amèrica, la qual arremet freqüentment  contra els 

immigrants i contra aquells que busquen una oportunitat lluny dels seus llars amb el desig d'un futur 

millor per a ells i per als seus fills, amenaçant de suspendre les ajudes de cooperació a Hondures, 

Guatemala i El Salvador. 
 

Este tipus de polítiques migratòries xenòfobes contradiuen clarament l'article 1 de la Declaració 

Universal dels Drets Humans promulgada per la Nacions Unides pel qual “tots els éssers humans 

naixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se 

fraternalment els uns amb els altres.” I també vulneren l'article 2 de la declaració pel qual es 

manifesta que “tota persona té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense 

distinció alguna de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra índole, origen 

nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.” 
 

2. S’estima necessari que el Ple de la Mancomunitat es manifeste a este respecte. 

 
3. La Junta de Govern/Comissió Informativa ha dictaminat favorablement la proposta. 

 

Es formula al Ple la següent proposta d’ACORD: 
 

 

Primer. Manifestar el rebuig de la Mancomunitat de la Ribera Alta, igualment que el Cantón de 

Upala (Costa Rica) i que la Mancomunitat Trinacional Fronteriza Río Lempa (Guatemala, Honduras i 

El Salvador), a les polítiques migratòries xenòfobes; en concret, les practicades per l'actual 

Administració dels Estats Units d'Amèrica. 
 

Segon. Traslladar este acord al Govern de l’Estat, per al seu curs corresponent. 
 


