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La CUP vol que l'ecocidi s'incorpori
com a crim al Tribunal Penal
Internacional
Pàmies apunta que "cal tancar la porta al que causa la destrucció de la vida"

Pàmies, en una imatge d'arxiu | CUP Reus

La CUP Reus vol que el ple municipal aprovi la incorporació del crim d'ecocidi al Tribunal Penal
Internacional. Així ho ha manifestat la regidora Mònica Pàmies, que ha afegit que "la dècada de
2020 a 2030 és decisiva per a la humanitat. El futur no està decidit: dependrà de com juguem les
nostres cartes i de quines regles de joc marquem". La cupaire ha destacat que vivim "un moment
extraordinari que comporta una gran responsabilitat per actuar amb decisió", abans de sentenciar
que "no tenim temps per perdre. La crisi climàtica i ecològica que afrontem requerirà respostes
col·lectives".
Per tot plegat, ha precisat que "cal tancar la porta al que causa la destrucció de la vida. Cal trencar
el cercle viciós de l'ecocidi. I des de fa uns anys ençà hi ha una lluita mundial en forma de campanya
internacional perquè esdevingui el cinquè crim internacional contra la Pau".
Fernàndez recupera el concepte de la "ciutat mediterrània"
A través d'aquesta moció, la CUP de Reus "vol donar suport a una iniciativa recent tramitada a
registre al Parlament de Catalunya el passat mes de març en aquest mateix sentit", han exposat
fonts del grup municipal. La regidora cupaire ha afegit que "considerem molt rellevant que
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qualsevol proposta de tipificació del delicte d'ecocidi comporti el deure de reparació dels gravíssims
danys ambientals i comunitaris causats arreu del planeta".
A banda, la CUP defensarà al ple de divendres (en directe, a Reusdigital.cat) una moció per
confeccionar un mapa que reculli les "necessitats socials" de cadascun dels barris de la
capital del Baix Camp per tal d'obrir, a posteriori, un debat del qual en sorgeixi una "detecció de
prioritats" i l'establiment de diverses accions per implantar. El regidor Edgar Fernàndez s'ha
referit al concepte de la ciutat mediterrània, basada en un criteri d'accessibilitat a "serveis de
proximitat per tenir una vida digna" i ha lamentat que si bé a la campanya de les municipals de
2019 "tothom ho va veure amb bons ulls", a hores d'ara "ningú hi hagi fet res".
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