Ple ordinari
27 de novembre de 2018
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

21.4. Moció de rebuig als atacs feixistes a la llibertat d’expressió a Sant Pere de Ribes
que presenta UM9-CUP.
Els darrers temps el món ha viscut diverses onades de creixement de moviments d'ultradreta i
feixistes, que aprofitant la crisi del sistema capitalista, han posat en qüestió importants avenços
socials, han retallat llibertat individuals i col·lectives i han desenvolupat propostes xenòfobes,
racistes, homòfobes i classistes en contra dels col·lectius socials més vulnerables.
Bolsonaro al Brasil, Salvini a Itàlia o VOX a l'estat espanyol son autèntiques amenaces a
l’exercici de drets i llibertats dels i les ciutadanes. Son l'expressió de la intolerància i la
ignorància, articulada políticament contra els interessos d'àmplies majories.
A l'Estat Espanyol la deriva autoritària i repressiva de l'estat i l'aplicació del 155 contra la
mobilització popular i ciutadana i el moviment polític independentista, així com les institucions
de Catalunya, ha donat ales a l'aparició i l'expressió als nostres carrers d1 accions de
signe clarament feixista. insults, assenyalaments, amenaces i agressions a polítics, periodistes
i a la ciutadania mobilitzada ha estat una constant en els darrers temps a Catalunya, animades
per mitjans de comunicació irresponsables i partits polítics com Ciutadans o el Partit Popular,
que utilitzen amb fins purament electoralistes el conflicte que viu Catalunya. La lògica de la por
i la intimidació no ha de tenir cabuda en un regim que es pretengui democràtic, i la seva
extensió es una mostra més de la profunda crisi que viu l'estat espanyol.
Al nostre municipi en diverses ocasions s'han denunciat l'aparició de pintades en les façanes
d'habitatges amb presència de cartells per la llibertat dels presos polítics, llaços grocs o
banderes estelades. No es tracta d'incivisme o de bretolades, sinó d'una acció que pretén
assenyalar a veïns i veïnes per les seves idees polítiques i que vol coartar la seva llibertat
d'expressió i participació. Sens dubte, son atacs feixistes a la llibertat d'expressió i pensem que
es obligació d' aquest Ajuntament, en defensa dels drets i llibertats dels seus veïns i veïnes,
que mostri el seu absolut rebuig. Perquè el feixisme avança si no se’l combat, i no hi ha lloc per
la banalització ni la minimització proposem que aquest Ajuntament acordi:
l.
Rebutjar de forma clara qualsevol expressió de feixisme que mitjançant la violència i la
coacció pretén retallar els drets i les llibertats individuals i col·lectives. És tracta de moviments
polítics i socials que no tenen cabuda en una societat democràtica i tolerant .
2. Mostrar l'enèrgic rebuig a les accions feixistes que s'han realitzat al municipi, amb
l'assenyalament de veïns i veïnes per la seva vinculació política i per les seves idees,
mitjançant pintades a les façanes dels seus habitatges. L'Ajuntament es posa al servei
d'aquests veïns i veïnes i farà tot el possible perquè la por i l'amenaça no en surti
indemne.
3. Fer públics aquests acords mitjançant les xarxes de l'Ajuntament i els mitjans de
comunicació .
Explica la moció el regidor, Sr. Tomàs Carandell Baruzzi.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per catorze vots
a favor: Sis del PSC-CP, tres de PDeCAT-VIA, tres d’UM9-CUP i dos de Fem Poble. Vota en
contra el regidor del PPC.
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