12 - MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS GENT D’ESQUERRES-ICV-EUiA I
PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA EN FAVOR DELS DRETS UNIVERSALS, LA
DIVERSITAT, EL MESTISSATGE I EL FEMINISME.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 20 vots a favor [PSC, SG i GE-ICV-EUiA], 2 en contra
[PP] i 3 abstencions [C’s], dels 25 regidors assistents, aprova la moció següent:
“Des de fa masses eleccions estem comprovant com a occident s’estan imposant propostes
electorals que, en realitat, el que busquen és fer petita la democràcia, crear conflictes socials i
mantenir les classes privilegiades a partir del conflicte entre treballadores i treballadors, és a
dir, entre les persones que patim les conseqüències de la greu crisi econòmica del
neoliberalisme.
Vivim en un món marcat per un context amb masses factors que ens recorden a l’aparició dels
totalitarismes europeus de principis del segle XX. És per això que és important situar la
defensa de la memòria democràtica, la dignificació del passat de les lluitadores i lluitadors, de
les persones exiliades o represaliades, com una tasca clau i constant de la democràcia, no
només a mode de reparació, sinó també, i molt especialment, com aprenentatge per tal de
poder llegir el nostre present. I és en aquesta línia on també cal treballar per la garantia de
drets de totes les persones (independentment del seu lloc de naixement, creences, gènere o
sexualitat).
Fa uns anys vam veure com a Catalunya i a molts municipis, com el nostre, creixia i es feia fort
un partit d’ultradreta populista que va situar com enemics, no els governs que regalaven diners
a la banca mentre aquesta ens feia fora de casa, sinó a les persones que acabaven d’arribar
als nostres municipis. Per sort, Plataforma per Catalunya va ser escombrada de gairebé tots
els municipis gràcies al cordó sanitari de les forces democràtiques i de desmuntar les boles o
notícies falses amb les que sustentaven la seva estratègia.
Fa unes setmanes, amb l’aparició de la ultradreta al parlament andalús, van tornar a sonar les
alarmes. En aquesta ocasió, però, hem vist amb estupor com partits constitucionalistes han
oblidat els propis fonaments de la Constitució i, des del minut u, van comptar els vots ultres
com els del seu propi bloc electoral, arribant, finalment, a pactar tots tres partits les mesures
que permetien assolir la Junta d’Andalusia a PP i C’s gràcies als vots de VOX.
Davant d’aquesta situació és important treballar des de tots els àmbits per impulsar unes
polítiques que ampliïn drets, i no pas que els treguin. Pactar amb qui s’oposa al matrimoni de
gais i lesbianes, que vol acabar amb el pacte d’estat contra la violència de gènere o que
s’inventa les dades en relació a la migració és, directament, pactar amb aquells que volen
acabar amb el sistema democràtic.
També cal destacar que la lluita contra els partits d’ultradreta no l’hem d’entendre, només, com
allò que es construeix a la contra, des de l’antiracisme o l’antiLGTBIfòbia, sinó com allò que es
construeix des dels drets, en favor de la ciutadania, la diversitat, el mestissatge o el feminisme.
I és d’aquesta manera que l’antifeixisme s’ha de convertir en una alternativa real. Davant les
mentides en relació a la immigració que crea problemes de convivència allà on no hi ha: dades,
veritat i polítiques de cohesió. Davant les mentides en relació a la violència masclista: dades,
veritat i polítiques d’igualtat. I així combatre la desinformació que busquen per tal d’imposar
idees totalitàries i fosques.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Instar a tots els partits democràtics que no pactin amb la ultradreta després de les
properes eleccions municipals, així com aprofitar les eleccions al Parlament Europeu per
generar sinergies que permetin crear noves hegemonies a la Unió Europea.

Segon - Fer una campanya des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per
desmuntar, amb dades, les boles o notícies falses que corren per la ciutat en relació a la
immigració i les polítiques de gènere.
Tercer - Fer una crida al conjunt de la societat civil colomenca (associacions, entitats i
sindicats) per fomentar i reforçar el missatge impulsat per l’Ajuntament en contra de la
immigració i les polítiques de gènere.
Quart - Traslladar aquests acords a les entitats municipalistes ACM (Associació Catalana de
Municipis) i FCM (Federació Catalana de Municipis), al servei de convivència, a la Comissió
Antifeixista 27 de Gener, a Santa Coloma Conviu, a l’UCFR (Unitat contra el Feixisme i el
Racisme), a SOS Racisme, a tots els grups amb representació al Parlament de Catalunya i als
eurodiputats i eurodiputades catalanes.”

