MOCIÓ DE JUNTA DE PORTAVEUS, EN RESPOSTA AL REBROT D'ACTIVITAT I
DISCURS FEIXISTA A LA NOSTRA COMARCA I PER DECLARAR RUBÍ CIUTAT
ANTIFEIXISTA
(Exp.
000071/2016-ALCALDIA)
En els últims anys la nostra comunitat ha patit els efectes de l'anomenada crisis, efectes
que han deteriorat significativament les nostres condicions de vida. En aquest temps, hem
vist com es precaritzaven els nostres llocs de treball, hem viscut un retrocés de l'estat del
benestar i una pèrdua lenta però progressiva de molts dels nostres drets socials.
Paral·lelament a aquest procés de desamortització, principalment de les classes populars,
hem viscut un augment de discursos perillosament demagògics. Discursos que fixen la
diferència com una amenaça i que tenen com a objectiu trencar la convivència pacífica
entre veïns. Un discurs de la por que té com a objectiu rentabilitzar la falta de resposta de
les institucions envers la situació d'empobriment progressiu dels últims anys. Aquest
discurs té la màxima expressió en l'ideari feixista, un ideari supremacista i d'enfrontament i
d'una estètica i acció violenta i intimidadora. Durant molt de temps, va ser eradicat dels
carrers de la nostra ciutat, però no val a badar. Cal que ens mantinguem vigilants a aquest
discurs violent i generador de violència. Cal que vetllem de manera serena però ferma per
protegir i posar en valor la convivència cívica entre totes les persones residents a la nostra
ciutat.
Els recents atacs de grups feixistes a la comarca, com l'aparició lenta però continuada a la
nostra ciutat,tant de pintades com d'engaxines amb motius i simbologies clarament
feixistes i neonazis, ens porten a plantejar al ple l'aprovació dels diferents acords:
1. Aprovar i fer difusió del comunicat adjuntat a la moció
2. Declarar Rubí ciutat antifeixista
3. Destinar els recursos que es considerin necessaris , de manera coordinada amb altres
ajuntaments, òrgans supramunicipals i forces de seguretat, per prevenir i tractar l'aparició i
actuació de grups d'ideologia Feixista o Neonanzi al nostre territori.
Comunicat de rebuig al Feixisme de l'Ajuntament de Rubí.
El ple de l'Ajuntament de Rubí fent ús de la legítima representació de la ciutadania de
Rubí vol mostrar el rebuig més enèrgic a aquelles expressions, accions o actituds que,
emparades en qualsevol ideologia, fomentin i incitin a l'odi o la segregació de qualsevol
dels nostres
conciutadans.
La convivència és un actiu que durant generacions hem construït d'acord amb el respecte
i la comprensió. Sempre preservant el principi d'igualtat entre ciutadans, sense fer
distinció de persones per motius de raça, origen, classe o llengua.
És responsabilitat dels governs democràtics la cura i protecció dels valors de
l'antifeixisme, valors que promouen la defensa de les llibertats i la inclusió en les
polítiques públiques de les persones que pateixen discrimanació, vinguin d'on vinguin.
Valors que garanteixen l'equitat i la redistribució dels recursos públics entre la majoria per
aturar qualsevol indici de regressió en matèria social.
Volem comunicar que restarem expectants al rebrot intolerable de col·lectius d'ideologia

feixista, rebrot que s'ha traduït en atacs, entre altres llocs,a la ciutat de Sabadell.
Restarem expectants i vigilants, dotant de tots els recursos que com a consistori disposem
per eradicar aquesta xacra.

