MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER DECLARAR
VALLDOREIX VILA ANTIFEIXISTA

1. ATÈS que el feixisme és una ideologia i un moviment polític que amenaça i
posa en perill la llibertat i la integritat de les persones en el sentit més ampli del
concepte (immigrants, dones, persones LGTBI+...), així com també el sistema
democràtic.
2. ATÈS que les institucions democràtiques i els agents socials i polítics tenen
la responsabilitat de fer front a aquesta xacra i promoure els valors del respecte
i la tolerància per tal d’evitar que el feixisme es propagui.
3. ATÈS que estem vivint una crisi humanitària amb la no acollida dels refugiats
a les portes d’Europa, que encara no hem sortit de la crisi social i econòmica
que esclatà al 2008, que tant els Països Catalans com la resta del món hem
patit atacs terroristes perpetrats per ISIS molt durs i que l’Estat espanyol està
exercint violència institucional i física envers un moviment democràtic com és el
moviment sobiranista, independentista i republicà. La suma d’aquests factors
teixeix un context procliu per la propagació del feixisme i l’islamofòbia.
4. ATÈS que aquestes ideologies i conductes es troben actualment legitimades
per la inacció del govern de l’Estat espanyol i totes les institucions i mitjans que
estan al seu servei, fet que genera un context on aquestes actituds i
pensaments feixistes i islamofòbiques s’expliciten de forma cada vegada més
impune, atrevida i desacomplexada.
5. ATÈS que als darrers mesos ha incrementat l’activitat feixista i islamòfoba en
forma de pintades i adhesius als carrers de Valldoreix i que l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix no ha tingut una actitud proactiva a l’hora de ferhi front.
6. ATÈS que municipis com Vic, Manresa, Banyoles, Castellbell i el Vilar o
Santa Coloma de Gramanet s’han declarat municipis antifeixistes.

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que la Junta de Veïns
de Valldoreix acordi:

PRIMER.- Declarar Valldoreix vila antifeixista.
SEGON.- Realitzar una campanya permanent de neteja de propaganda
d'activitats que incitin la discriminació racial, ètica, religiosa o cultural o de

qualsevol altre tipus, evitant així que a la ciutat s'hi trobin pintades, cartells,
adhesius o fulletons racistes, islamofòbiques i feixistes.
TERCER.- Dissenyar i implementar abans d’acabar el 2018 un cicle de tallers,
exposicions, xerrades i formacions sobre antifeixisme i multiculturalitat, posant
èmfasi al jovent de Valldoreix.
QUART.- Fer arribar els presents acords a l’Ajuntament de Sant Cugat,
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació Catalana de Municipis al
govern de la Generalitat de Catalunya.

Valldoreix, 11 de maig de 2018

