Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 15‐12‐2014

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU A L’AJUNTAMENT DE
GIRONA PER IMPULSAR LES POLÍTIQUES DE SENSIBILITZACIÓ PER
DESMUNTAR RUMORS ENFRONT LA DIVERSITAT I EN PRO DE LA
CONVIVÈNCIA A CATALUNYA

La Catalunya actual és, en gran part, el resultat de les migracions de la darrera meitat
del segle passat i principis d’aquest. Respecte d’anteriors moments, la globalització
dels fluxos migratoris són el tret més característic de la darrera etapa. Aquesta realitat
ha suposat un augment notable i molt ràpid de la diversitat sociocultural, la diversitat
d’orígens, llengües, costums, valors i creences i, en definitiva, de cosmovisions del
món i planteja noves complexitats per la convivència i la cohesió social, i també noves
oportunitats.
En un context de profunda i llarga crisi, el repte es situa en com volem conviure en la
diversitat per tal de definir i aplicar estratègies que parteixin d’un anàlisi rigorós i
compartit respecte de les causes, dificultats i necessitats, oportunitats i propostes.
La nova realitat social reclama una adaptació integral del nostre jove estat del benestar
i aquesta capacitat d’adequació del sistema requeria d’un nou impuls i reforç de les
polítiques públiques, especialment les exercides des dels municipis. Però la realitat
econòmica ha xocat frontalment amb aquest procés de construcció col·lectiva i la
competència pels recursos públics ha esdevingut una realitat que comporta
desesperació, desconfiança, manca de credibilitat, difusió dels prejudicis i dels
estereotips, racisme i xenofòbia.
Si bé l’impacte de la crisi ha situat en els primers problemes de la ciutadania els
relacionats amb la situació econòmica, desplaçant la immigració a un dels llocs més
baixos de les preocupacions, també és cert que es detecta un augment de les visions
negatives envers ella. Tòpics i estereotips que es van consolidant a l’imaginari
col·lectiu.
I en aquest procés hi ha influït alguns discursos polítics de caire clarament partidistes
que assenyalen la immigració com a causant dels problemes del país.
Els tòpics i els estereotips es difonen per diversos canals i tenen orígens diversos.
Aquests estereotips es reforcen i s’acaben consolidant com a certs, derivant en
prejudicis negatius que, no només dificulten la convivència intercultural, sinó que
poden derivar en pràctiques discriminatòries i racistes.
Les administracions públiques de la mà de la societat civil, esdevenen actors
imprescindibles, claus i privilegiats per, per una banda, entendre la profunditat dels
canvis, i per una altra, trobar estratègies de treball conjunt per fer front als nous reptes
i necessitats.
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Per aquestes raons, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Catalunya,
representats per les seves entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis i
Federació de Municipis de Catalunya, varen signar un conveni interadministratiu de
col·laboració per treballar activament per fer front a la difusió de mentides,
percepcions negatives i prejudicis que dificulten la integració i la convivència,
cridant a la responsabilitat col·lectiva per tal que tots els agents socials, públics i
privats, contribueixin a desmentir rumors i a evitar la utilització partidista de la diversitat
d’origen o de la diversitat cultural com a excusa per criminalitzar les actituds socials o
comunitàries d’una part de la ciutadania.
És en aquest sentit que el GM de CiU a l’Ajuntament de Girona

Proposa:
Primer.- Que l’Ajuntament de Girona es declari “ciutat lliure de prejudicis i rumors vers
la diversitat cultural”.
Segon.- Que l’Ajuntament de Girona es comprometi a actuar per fer front als rumors
negatius i prejudicis enfront la diversitat al municipi.
Tercer.- Que els membres de la corporació local es comprometin a no difondre ni
utilitzar aquests rumors, prejudicis o estereotips de manera partidista en els seus
discursos o campanyes.
Quart.- Fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, la FMC i l’ACM.
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