MOCIÓ PEL COMPROMÍS DELS PARTITS POLÍTICS CONTRA UN FUTUR
GOVERN MUNICIPAL ON HI PARTICIPI L’EXTREMA DRETA
L’Hospitalet de Llobregat sempre ha sigut una ciutat acollidora, orgullosa de la seva
diversitat i pluralitat. Una ciutat forjada en l’entrega de totes les que un dia o un altre
van venir a fer d’aquesta ciutat, un lloc millor on viure les seves vides. Actualment el
discurs racista, masclista i homòfob s’estén com una taca d’oli per tota Europa, i ha
trobat un vehicle polític a través del qual participar de les institucions democràtiques, al
marc polític de l’Estat Espanyol. Aquest vehicle avui, és la formació política VOX. De la
mateixa manera que ho va ser PxC, al 2011.
El passat desembre de 2018 es va aprovar per unanimitat, al Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, la ‘Moció per declarar l’Hospitalet ciutat Antifeixista’, presentada pel grup
municipal del PSC. L'antifeixisme és una lluita compartida, símbol de la defensa dels
Drets Humans.
El compromís contra la xenofòbia, el masclisme i el feixisme, ha de ser molt clar a la
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. Malauradament, aquests valors que tant rebutgem
seran encarnats per VOX, a les properes eleccions municipals. És per això, que es
necessita seguir ampliant aquest compromís antifeixista, evitant així que aquest
discurs formi part d’aquest Ajuntament.
Aquesta crida a fer un front comú contra el feixisme des de l’àmbit municipal, és un
deure amb el moment històric i amb la conjuntura internacional, per a no ser partícips
del blanquejament de plantejaments polítics com ara, la negació de la memòria
històrica, la banalització de la violència masclista, la LGTBIfòbia o la normalització de
postures racistes i xenòfobes, contràries als drets humans i al dret universal a migrar.
Tots aquests, presents al discurs d’odi que promulga VOX.
Essent per tant, els objectius politics d’aquesta formació, atacs clars als drets humans,
als drets de les dones, de les persones migrades i LGTBI. I essent també part dels
seus objectius, l’atac a les bases de consens de la sanitat i l’educació públiques,
universals i inclusives.
Per tots aquets motius, el Ple de l’Ajuntament a proposta del grup municipal CUPPoble Actiu, amb l’adhesió de PSC-CP, ICV-EUiA-Pirates, ERC, i CiU-PdCat,
ACORDA

PRIMER.- Expressar públicament el compromís ferm de les formacions
polítiques que voten a favor de la present moció de no formar Govern
municipal, ni tampoc facilitar amb el seu vot (ja sigui a favor o abstenció)
l’accés al Govern a a cap partit que justifiqui o empari la violència per motius de
naixement, raça, sexe, orientació sexual, religió, opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social durant possibles plens d’investidura
municipals.
SEGON.- Donar trasllat d’aquesta moció als partits polítics que formen part del
Ple municipal de l’Hospitalet, als partits polítics que formen l’actual Govern de

la Generalitat, a les Associacions de Veïns de la ciutat, així com a UCFR
(Unitat Contra el Feixisme i el Racisme).

