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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, portaveu adjunt, Jaume Bosch 

Mestres, diputat, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 

que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 

la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-

missió d’Interior.  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La nit del dia 23 de maig, a l’estació de tren de Mataró, un home va perpetrar 

un greu atac de tipus racista contra dues noies, insultant i agredint a una me-

nor d’origen magrebí. 

L’home va ser detingut pels Mossos d’Esquadra i està acusat d’un delicte 

d’homicidi en grau de temptativa, una falta de lesions i dos delictes contra la 

integritat moral. 

 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-

querra Unida i Alternativa presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya: 

1. Condemna el greu atac racista que va tenir lloc a l’estació de Mataró la 

nit del dia 23 de maig de 2013, contra dues noies. 

2. Insta al Departament d’Interior del Govern de la Generalitat: 

a. A incrementar la vigilància enfront de qualsevol tipus d’amenaça 

d’agressió racista i a continuar identificant i detenint als seus autors. 
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b. A aplicar en aquests casos el Protocol contra delictes d’odi i discrimina-

ció. 

c. A detectar i a actuar contra qualsevol tipus de pronunciaments de per-

sones, grups o partits polítics, que puguin intentar justificar l’odi o les 

agressions de tipus racista. 

 

 

 

Palau del Parlament, 4 de juny de 2013 

  

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca 

Portaveu del GP d’ICV-EUiA Portaveu adjunt del GP d’ICV-EUiA 

  

Jaume Bosch Mestres Salvador Milà Solsona 

Diputat del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA  


