Grup Municipal d’Esquerra Republicana
Districte de Sants-Monjuïc

AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
______________________

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de Conseller/a Portaveu del Grup
Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sants-Montjuïc, exposa:
-

Atès Que en sintonia amb el sociòleg Alain Touraine (1994), un procés
desocialitzador, és a dir la societat dual, és el resultant d’una política erràtica;
l’antítesi de la cohesió social necessària a Catalunya, una societat tradicionalment
acollidora i inclusiva.

-

Atès que les crisis d’escala planetària produeixen sempre un alt risc de
desintegració social, producte de la supervivència competitiva entre diferents
àmbits vivencials en un sistema de benestar ara mateix en contínua precarització.

-

Atès que els impactes socioeconòmics de l’actual crisi sanitària poden generar una
situació en la qual els grups socials minoritzats, com les comunitats vingudes
d’arreu, es converteixin en potencials candidats a més vulnerabilitat sociològica.

-

Atès que per la recuperació econòmica post Covid-19 i davant les dificultats de
donar respostes adients a necessitats sobrevingudes i induïdes, és possible la
creació de bocs emissaris en determinades comunitats migrades o minoritzades.

-

Atès que just passada la crisi sanitària del coronavirus, les administracions hauran
de fer front a situacions reals i imperants, impossibles de preveure al principi del
mandat, a l’exemple de les esmentades estigmatitzacions col·lectives expiatòries.

D’acord amb el que estableixen els articles 55.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament
Orgànic Municipal, i l’article 32, 34 i concordants del Reglament intern d’organització i
funcionament del Districte de Sants-Montjuïc, i en compliment del deure de preservar
el caràcter inclusiu de la nostra societat i enfortir la cohesió social al nostre districte,
formula la present:

PROPOSICIÓ

Grup Municipal d’Esquerra Republicana
Districte de Sants-Monjuïc

1. Sensibilitzar la població fomentant la bona convivència entre veïns i veïnes del
districte amb una campanya per al respecte mutu entre orígens i cultures
consubstancials.
2. Planificar i custodiar sessions gratuïtes d’ús i correcció del llenguatge inclusiu
com a principal eina de comunicació, per a una convivència participativa i
intercultural.
3. Liderar i assumir com a Districte les tasques de pedagogia, prevenció, mediació
i derivació de situacions preconflictives entre veïns i veïnes de Sants-Montjuïc.
4. Conscienciar en clau d’incentiu els membres de la guàrdia urbana de Barcelona
sobre el tracte equitablement responsable en l’exercici de la noble tasca del
manteniment de la bona convivència pacífica.
5. Preconitzar l’interès per al respecte de les normes establertes com a garantia
de la bona conducta exigible als ciutadans i a càrrec dels cossos de seguretat de
la competència d’aquest districte.
6. Procedir a l’estricte aplicació de les sancions administratives pel no compliment
dels deures cívics dels ciutadans/es, nogensmenys per vulneració de drets
ciutadans.
7. Acompanyar i assessorar les víctimes del tracte humà lesiu a la condició
humana combatent la impunitat que suposa desemparament, en especial el
dels grups més vulnerables.

Josep Joaquim Pérez Calvo
Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana
Barcelona, 30 de juny de 2020.
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