MOCIÓ SOBRE LA CREACIÓ D’UNA GUIA D’ACTUACIÓ CONTRA LES
ACTITUDS RACISTES, DISCRIMINATÒRIES I XENÒFOBES

1. ATÈS que segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística l’any 2015
gairebé 8000 persones de la ciutat eren de nacionalitat estrangera, el que
representa un 10’64% de la població total a Rubí.
2. ATÈS que si realitzem un anàlisi de l’evolució demogràfica de la ciutat,
arribarem a la conclusió –com en la majoria de casos del nostre país- que la
immigració ha estat un dels principals factors del creixement de la nostra
població al llarg dels segles.
3. ATÈS que el racisme i la xenofòbia neixen de la ignorància i la manca de
coneixement de les persones sobre determinats temes, i alimenten la creació
d’un imaginari col·lectiu que no coincideix amb la realitat, tot generant discursos
demagogs i superficials que no ajuden al benestar del conjunt de la ciutadania,
sinó que pretenen segregar-la.
4. ATÈS que malgrat la convivència entre rubinencs i rubinenques de diferent
origen mai ha estat un problema, existeix una preocupació per part de
ciutadans i col·lectius culturals minoritaris respecte a la seva situació en l’actual
marc intercultural de la ciutat i que es considera prudent prevenir que a la
nostra ciutat es puguin presentar problemes de relació intercultural, o
ressentiments i desconfiances envers les persones nouvingudes i de les seves
cultures.
5. ATÈS que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix al seu article 40.8
que els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb
independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició
social o l’orientació sexual, i també han de promoure l’eradicació del racisme,
de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra
expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

6. ATÈS que l’Ajuntament de Rubí està compromès contra tot tipus de pràctica
que pugui significar la segregació i marginació de les persones i els col·lectius
de la nostra ciutat, i que Rubí és declarada com a ciutat acollidora de refugiats i
també recentment com a ciutat defensora dels Drets Humans.
Per tot això, en un context de coherència, al Ple de l’Ajuntament es proposa
acordar:
Primer.- Crear, en el termini de 6 mesos, una guia o protocol per tal de
prevenir, detectar, contrarestar i evitar actituds racistes, xenòfobes i
discriminatòries a la ciutat, a les seves institucions, als seus centres i al seu
personal, especialment els cossos de seguretat local i altres actors municipals.
Aquesta guia o protocol s’elaborarà amb la col·laboració de les entitats i
associacions locals de persones migrades i d’altres col·lectius que estiguin
treballant aquesta qüestió.
Segon.- Desenvolupar, aplicar i promoure una campanya antirumors sobre les
persones migrades al nostre municipi.
Tercer.- Promoure la formació antiracista i antixenòfoba a les escoles, instituts,
espais d’oci i de lleure i en definitiva a tots els espais susceptibles de patir
situacions racistes o de xenofòbia. Recordar que poden fer-ho també amb les
activitats que RubíAcull els ha facilitat, així com d’altres entitats d’àmbit local i
del territori que treballin en aquest tipus d’activitats de sensibilització i denúncia.
Quart.- Donar publicitat als principis bàsics de la guia o protocol en tots els
espais públics i activitats organitzades per l’Ajuntament o en que l’Ajuntament
hi col·labori.
Cinquè.- Comunicar aquests acords a les entitats i associacions locals de
persones migrades i d’altres col·lectius que puguin estar interessats, així com
als mitjans de comunicació locals.
Sisè.- Mostrar compromís i recolzament per part de l’ajuntament a les
manifestacions que es duguin a terme per l’erradicació d’aquest problema.
Setè.- Denegar ocupació i ús dels espais públics per qualsevol activitat que
discrimini en les ajudes socials o materials. En aquest sentit, s’informarà a la
Generalitat de qualsevol pràctica de discriminació o pronunciament xenòfob o
racista que es pugui produir al municipi.
Vuitè.- Qualsevol col·laboració municipal en el repartiment d’ajudes es durà
sempre a terme en condicions que garanteixin la privacitat, intimitat i dignitat
dels afectats, evitant l’exhibició pública en l’entrega d’ajudes.

