
 

 

 

MOCIÓ DE SUPOST A LA DISCRIMINACIÓ RACIAL 

 

L’any 1966 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia 21 de març com 
el Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial. Avui, més de 50 anys més tard 
d’aquesta proclamació, es fa imprescindible continuar reivindicant una societat igualitària i 
lliure de discriminació racial. 
 
La commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial ens 
recorda que dia rere dia tots els ciutadans i ciutadanes tenim l’obligació i voluntat de 
respectar la resta de la ciutadania al marge del seu origen, color de la pell, creença religiosa, 
expressió cultural.  
 
En aquest sentit, reclamem, una vegada més, la necessitat d’avançar i construir futur des 
d’un compromís cívic basat en els valors de la justícia social i la igualtat. Reivindiquem i 
assumim el valor de la diferència. Tenim el convenciment que només des de la diversitat 
podem enfortir els vincles socials. I, malauradament, massa sovint encara, trobem episodis 
en la nostra societat que ens evidencien que el valor de la diversitat no és respectat, sinó al 
contrari, utilitzat per actuar de forma discriminatòria envers determinades persones.  
 
Cal treballar des de tots els àmbits i esferes per combatre les actituds de caràcter racista. 
Des de l’àmbit polític, és fonamental promoure polítiques de caràcter intercultural que facin 
possible la igualtat efectiva entre les persones. Tothom ha de poder gaudir de les mateixes 
oportunitats de vida, al marge del seu origen o creença religiosa. I per això és 
imprescindible treballar i promoure mesures, programes, i acció política, en general, lluny 
de prejudicis o estereotips.  
 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES a 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui 
discriminació racial. 
 
SEGON. Assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la convivència 
respectuosa amb la diversitat de la ciutadania, amb tota la ciutadania d’origen divers.   
 
TERCER. Manifestar l’adhesió a les manifestacions o actes per a l’eliminació de la 
discriminació racial que se celebrin al nostre municipi o país.  
 
QUART. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la 
Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a 
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Micropobles de Catalunya, així 
com a totes les entitats del nostre municipi.  


