
 

  

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL RECTOR DE L’IMPD DE 1 DE MARÇ DE 2022 

 

Donat que la sessió plenària de l’Ajuntament de Barcelona del passat 25 de febrer de 

2022, va aprovar per unanimitat una declaració institucional davant la gravetat que 

suposa la invasió d’Ucraïna, 

Donat que a Ucraïna hi ha 2,7 milions de persones amb discapacitat registrades,  

Donat que es fa necessari garantir la seva protecció i seguretat, respectant les 

obligacions en virtut de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les 

persones amb discapacitat, en particular l'article 11 sobre situacions de risc i 

emergències humanitàries així com la Resolució 2475 (2019) del Consell de Seguretat 

de l'ONU sobre la protecció de les persones amb discapacitat en els conflictes de dret 

internacional humanitari i els principis humanitaris, 

El Consell Rector de l’IMPD volem assumir com a pròpia aquesta declaració i afegir-ne 

un darrer punt sobre la recepció i acollida de les persones refugiades amb discapacitat. 

Per tot això, fem la següent declaració institucional: 

1. Condemnem enèrgicament la invasió militar d’Ucraïna ordenada pel govern de la 

Federació Russa, per ser una violació flagrant dels drets humans i del dret 

internacional que té greus conseqüències a escala regional i global, i que ha de 

comportar l’assumpció de responsabilitats per part dels seus promotors. Reclamem la 

fi de les hostilitats i la retirada immediata de les tropes russes del territori ucraïnès. 

2. Ens solidaritzem amb la població ucraïnesa i volem fer arribar també tot el nostre 

escalf i suport a la comunitat ucraïnesa de Barcelona. 

3. Recolzem la reacció de la Unió Europea en aquest conflicte, en defensa de la pau i 

els principis i valors democràtics. 

4. Barcelona es una ciutat de pau que sempre ha dit no a la guerra. Fidels a aquesta 

tradició, fem una crida al diàleg i advoquem per treballar, amb celeritat, per una 

solució diplomàtica que posi fi a aquesta invasió que està causant un gran patiment a 

milions de persones. 

5. Posem l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, i els seus equips, a 

disposició de l‘àrea de Drets Socials i Relacions Internacionals per tal d’afavorir la 

recepció i acollida de les persones refugiades amb discapacitat així com cooperar amb 

les instàncies europees per fer arribar l’ajut humanitari necessari. 


