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A LA MESA DEL PARLAMENT 

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

i Mestres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-

querra 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 Comissió d’Interior.  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El dia 5 de juny, era assassinat per militants d’extrema dreta ,a Paris (França), 

el jove Clèment Meric. L’assassinat ha trasbalsat la societat francesa i ha posat 

en evidència l’increment de la perillositat de grups feixistes, nazis o neonazis, 

a aquest país, però també en d’altres estats europeus com Grècia. 

És necessari que el Parlament de Catalunya condemni aquesta mort violenta, 

però ,més enllà, també cal que el Govern de la Generalitat  continuï actuant 

contra aquests tipus de moviments , i que informi al Parlament sobre la situa-

ció dels grups d’extrema dreta a Catalunya. 

 

 

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

querra Unida i Alternativa presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament: 

1. Condemna de forma enèrgica l’assassinat del jove Clèment Meric a París 

a mans de militants d’extrema dreta. 
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2. Expressa la seva preocupació per l’increment de les activitats violentes 

de grups d’extrema dreta, feixistes, racistes, nazis o neonazis a Europa. 

3. Insta al Departament d’Interior del Govern de la Generalitat a investigar 

possibles lligams o connexions de grups d’extrema dreta europeus amb 

persones, grups o partits, legals o il·legals, amb presència a Catalunya. 

4. Insta al Departament d’Interior a presentar davant la Comissió d’Interior 

del Parlament un informe detallat sobre la presència i les activitats de 

persones, grups o partits d’extrema dreta, legals o il·legals, a Catalunya,  

pel que fa a accions violentes, amenaces o apologia de la violència o el 

racisme, així com sobre les seves connexions amb organitzacions de fo-

ra de Catalunya. 

 

 

Palau del Parlament, 10 de juny de 2013 

  

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca 

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

  

Jaume Bosch i Mestres  

Diputat del GP d’ICV-EUiA   


