
Proposició dels  Grups Municipals  de  la  CUP,  del  PSC i  de  DM en relació a  les multes
imposades a  dos antifeixistes arran  de  la concentració de  rebuig al  partit  racista  SOM
Catalans a Manresa.

Atès que el passat 30 de gener el partit  racista SOM Catalans va convocar una concentració
racista a la Plaça Sant Domènec de Manresa amb pancartes com: “Prou Islamització”, "Refugges
not welcome" o "No són refugiats són il·legals". 

Atès que aquest  discurs va encaminat  a  fomentar aptituds i  discursos racistes,  xenòfobs i  a
instaurar un discurs d'odi als carrers dels nostres pobles.

Atès que UCFR -Moviment format per entitats, col·lectius i persones compromeses en la lluita
contra el feixisme i el racisme- va convocar una concentració de rebuig als posicionaments del
partit SOM, atenent-se a la llibertat d'expressió i manifestació i per defensar uns barris lliures de
feixisme, a favor de la diversitat, la llibertat i els drets humans.

Atès que la concentració es va desenvolupar de forma tranquil·la i sense incidents.

Atès que Manresa va ser declarada “Ciutat Antifeixista” al maig de l'any 2013 per unanimitat dels
grups municipals presents al consistori manresà.

Atès que els Mossos d'Esquadra van fer una identificació massiva a les persones concentrades
per  UCFR,  de  forma  injustificada,  i  que  les  concentrades  es  van  identificar  sense  mostrar
oposició.

Atès que dos mesos després, dues de les antifeixistes identificades han rebut una sanció de 601
euros cadascuna per “desobediència als agents de l'autoritat”.

Atès que la sanció s'empara amb la Llei 4/2015, Llei de Seguretat Ciutadana coneguda com a
“Llei Mordassa” i aprovada exclusivament amb els vots del PP i sense cap consens.

Atès  que  el  Govern de  la  Generalitat  de  Catalunya ha  mostrat  en  diverses  ocasions el  seu
desacord amb l'aplicació de la Llei.

Atès que les multes imposades estan en fase d'al·legacions i, per tant, encara es pot no imposar
cap sanció a les persones a qui s'han obert expedients sancionadors.

Proposem:

1- Que l'Ajuntament de Manresa es posicioni públicament en contra de l'obertura dels expedients
sancionadors contra les companyes antifeixistes.

2- Que l'Ajuntament de Manresa insti a la Generalitat de Catalunya i al Departament d'Interior a
no  imposar cap sanció a les companyes antifeixistes.

3-  Que l'Ajuntament  de  Manresa  insti  als  Mossos  d'Esquadra  a  no  denunciar  a  veïnes que
exerceixen el seu legítim dret a manifestació, reunió, etc.

4- Que l'Ajuntament notifiqui el resultat d'aquesta votació a Unitat Contra el Racisme i el Feixisme
del Bages.

Manresa, 13 de juny de 2016
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