MOCIÓ PER DECLARAR
LARAR BERGA MUNICIPI CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME EN FAVOR DE LA
CONVIVÈNCIA EN LA DIVERSITAT
Atès que aquest any 2018 es commemora el centenari del naixement de Marcel·lí Massana
(1918-1981),
1981), símbol de la resistència antifranquista a la comarca del Berguedà i arreu dels
Països Catalans.
Atès que la ciutat de Berga i comarca del Berguedà,
Berguedà, més enllà de la figura de Marcel·lí
Massana,, ha demostrat i demostra una forta tradició antifeixista.
Atès que als darrers mesos s'han viscut reiterades
reiterades transgressions a les normes cíviques de
convivència i atacs reiterats a la llibertat d'expressió per part de grupuscles minoritaris arreu
del nostre país, també a la Catalunya Central, i molts cops acompanyades d'apologia clara del
feixisme.
Atès que davant
vant d'aquests atacs, determinats partits polítics i aparells de l'Estat s'han mostrat
inactius, permetent aquests grupuscles actuar de manera autoritària amb total impunitat.
Atès que la ciutat de Berga i comarca del Berguedà és plural i diversa.
Atès que
ue la ciutat de Berga i la comarca del Berguedà s'està constituint amb èxit com a ciutat i
comarca d'acollida de persones refugiades gràcies a la voluntat i esforç de la ciutadania, teixit
associatiu, institucions i partits polítics.
polítics
Demanem al ple de l’Ajuntament
Ajuntament de Berga:
1. Que Berga es declari municipi contra el feixisme i el racisme en favor de la convivència
en la diversitat.
2. Que l'Ajuntament
Ajuntament de Berga no permeti la celebració de cap acte on es faci apologia del
feixisme, racisme, xenofòbia, qualsevol tipus de discriminació i/o genocidi.
genocidi.
3. Que l'Ajuntament de Berga condemni formalment totes les manifestacions i
declaracions públiques que facin apologia del feixisme, racisme, xenofòbia, qualsevol
tipus de discriminació i/o genocidi,
genocidi, tant en l’espai públic com en l’àmbit polític.
polític
4. Que l'Ajuntament realitzi una campanya permanent de neteja i control de propaganda
d'activitats que incitin a la discriminació racial, ètnica, cultural, de gènere o orientació
sexual,, evitant així que als carrers i barris de la ciutat s'hi trobin pintades, cartells,
car
adhesius o fulletons discriminatoris.
5. Que l'Ajuntament de Berga, davant qualsevol agressió feixista, racista masclista o
LGBTIfòbica a la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones
agredidess i faciliti els mitjans a l'abast
l'abast pel suport i reparació dels danys físics i morals
causats a la persona agredida,
agredida valorant la possibilitat de personar-se
se com a acusació
popular en aquest tipus de casos.
casos

