
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, PSC, ERC i CUP EN DEFENSA DE LA 
COHESIÓ SOCIAL I REBUIG AL RACISME I LA XENOFÒBIA

Manresa es va convertir el mes de febrer de 2005 per acord unànime dels membres del Ple municipal, en 
ciutat signatària de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 

La Carta estableix en el seu article II que les autoritats municipals assumeixen la garantia de tots i cadascun  
dels drets recollits en la declaració “sense cap discriminació per color, edat, sexe o opció sexual, llengua, 
religió, opinió política, origen nacional o social o nivell d'ingressos”; i es comprometen a dur a terme totes les 
polítiques necessàries per evitar qualsevol tipus de discriminació. 

Des de ja fa uns anys,  i  amb més força després de les eleccions municipals del  maig de 2011, hi  ha  
formacions polítiques arreu del país, també a Manresa, que de manera irresponsable anteposen els seus 
legítims interessos de partit i electorals als principis fonamentals que proclama la Carta; fent un ús polític de  
determinats rumors falsos sobre un suposat tracte de favor a les persones migrades.    

Aquestes formacions polítiques assumeixen discursos xenòfobs i  racistes, fonamentats sobre arguments 
objectivament falsos i carreguen sobre el fet migratori les responsabilitats de l’actual crisi econòmica i les 
seves conseqüències.

Amb l'objectiu de fer front a aquests discursos el passat mes d'abril un grup d'entitats i persones del Bages,  
agrupades sota el nom de Tots Fem Bages,  van fer una crida a tota la ciutadania, als partits polítics i,  
especialment, a la societat civil organitzada, a contribuir amb el seu treball a una societat més cohesionada 
on ningú en quedi exclòs. 

Avui, novament a les portes d'unes eleccions, en aquesta ocasió per escollir els membres del Congrés de 
Diputats i el Senat, es tornen a produir intents per situar la immigració com una de les causes de la crisi i es 
continua fent servir el fet migratori com a punt de confrontació atiant així el racisme i la xenofòbia. 

Convençuts que la lluita contra la xenofòbia i el racisme social i institucional i la igualtat de drets i deures en 
una democràcia on tothom pugui participar són alguns dels fonaments bàsics d'una societat cohesionada i  
equitativa, es proposen al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 

1- Refermar el compromís de l'Ajuntament de Manresa amb els principis d'igualtat i no discriminació recollits 
a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 

2- Adoptar el compromís de l'Ajuntament de Manresa a no recolzar cap acord, posicionament i/o acció que 
des del racisme i la xenofòbia atempti directament contra la convivència, la igualtat de drets, la diversitat i la 
cohesió social al nostre municipi i al nostre país.

3- Impulsar l'elaboració d'un Pla d'Acció de prevenció del racisme i la xenofòbia basat en la sensibilització, la  
difusió d'informació objectiva i la formació. 

4- Fer una crida al conjunt de la societat civil organitzada de la ciutat de Manresa a vetllar per apartar del  
debat públic els discursos racistes i xenòfobs i a treballar de manera conjunta per una ciutat cohesionada 
que defensi la diversitat.  

5- Notificar l'adopció d'aquests acords a la Plataforma Tots Fem Bages, al conjunt d'entitats socials, culturals 
i econòmiques de la ciutat, SOS Racisme, la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans i a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

Manresa, 17 de novembre de 2011

Pel grup de CiU Pel grup del PSC Pel grup d’ERC   Pel grup de la CUP


