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MOCIÓ PER PREVENIR FETS I SITUACIONS D’ODI, DISCRIMINACIÓ I RACISME A
L’HOSPITALET.
El 26 d'octubre de 1966 l'Assemblea General de Nacions Unides va proclamar el dia 21 de
març com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial, en record de la
matança de Sharpeville (Sud-àfrica el 1960) i en la qual la policia va obrir foc contra una
manifestació anti-apartheid, assassinant a 69 persones ), totes elles persones negres,
recordant que la discriminació racial constitueix un atemptat contra la dignitat humana i
reafirmant, que els principis d'igualtat i no discriminació formen part dels drets humans
fonamentals.
L'Estat espanyol està molt lluny de plasmar les recomanacions dels organismes
internacionals (incloent a la Comissió Europea i el Consell d'Europa) contra el Racisme i la
Xenofòbia.
A més, la situació a les fronteres segueix sent de barbàrie: les devolucions en calent a la
frontera sud, la vulneració dels drets dels refugiats i les refugiades, les morts a la
Mediterrània... i també el racisme impregnat en la nostra societat: la islamofòbia als mitjans,
les identificacions per perfil ètnic o les persecucions policials.
Juntament amb això, volem expressar la preocupació per l’alarmant resultat de les eleccions
andaluses —amb la pujada del partit d'extrema dreta, VOX— que se suma a les victòries de
Trump als EUA i de Bolsonaro al Brasil, al costat de l’ augment electoral institucional de
l’extrema dreta a Europa i Asia, les mobilitzacions feixistes arreu d’Europa i l'auge dels
discursos d'odi a escala mundial.
Tot això evidencia el que feia temps que des de molts espais es venia anunciant: el
creixement de l’extrema dreta és una realitat i cal fer-hi front.
L'administració local, com a administració de més proximitat a la ciutadania, ha de garantir,
juntament amb altres administracions, polítiques públiques que garanteixin la cohesió social,
la convivència, la igualtat i l'efectivitat de drets (drets fonamentals, drets humans, drets
socials, drets individuals i drets col·lectius) i llibertats.

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:

Primer.- Instar l’Ajuntament a prevenir i denunciar fets i situacions que suposin odi i/o
discriminació a persones i/o col·lectius per raó del seu lloc d'origen, ètnia, sexe/gènere,
orientació sexual, creença religiosa i/o diversitat funcional.
Segon.- Instar l’Ajuntament a prevenir i combatre pràctiques de racisme institucional en el
conjunt de l'administració municipal i de les seves treballadores i treballadors públics incloent
les policies locals, així com denunciar les pràctiques de racisme institucional que observi i/o
conegui es produeixin en altres administracions.
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Tercer.- Instar l’Ajuntament a no cedir ni l'espai públic ni equipaments públics municipals a
grups i organitzacions que, trencant la convivència, promoguin l'odi i/o discriminació dalt
esmentats.
Quart.- Instar l’Ajuntament a realitzar una celebració institucional, el 21 de març de cada
any, amb la participació de les entitats de la nostra ciutat.

Cinquè.- Traslladar aquests acords al Consell de Ciutat, a la F.A.V i a totes les Associacions
de veïns i veïnes de l’Hospitalet, a Unitat contra el feixisme i el racisme, a CC.OO i UGT de
l’Hospitalet, als grups polítics del Parlament de Catalunya.

