MOCIÓ PER DECLARAR L’HOSPITALET CIUTAT ANTIFEIXISTA
L’Hospitalet al llarg de la seva historia s’ha caracteritzat per ser una ciutat d’acollida:
segles enrere, de ciutadans d’arreu de Catalunya que volien arribar a la capital; durant
el segle passat, de ciutadans d’arreu d’Espanya en busca de treball en una terra
industrialitzada; i durant aquest segle, de ciutadans d’arreu del món en busca d’una
oportunitat per millorar les seves condicions de vida.
Una ciutat no sempre construïda amb la planificació adequada i que ha necessitat de
molt d’esforç de tots els seus veïns i veïnes per deixar de ser una ciutat dormitori i
convertir-se en una ciutat orgullosa de si mateixa i dels seus orígens. Una ciutat de
lluita obrera i veïnal, associativa i participativa, integradora i plural, i molt respectuosa
amb la diversitat.
Com ja ho va ser la legislatura 2011-2015 amb l’entrada al consistori de la força
ultradretana Plataforma per Catalunya, la nostra ciutat ha de ser combativa contra tot
tipus de racisme i feixisme. Un combat que només pot ser efectiu des de la unitat i
consens de totes les forces demòcrates del nostre municipi.
La situació política catalana ha provocat la radicalització i crispació d’una part
important de la societat, plasmant-se en molts casos en acusacions mútues de
“feixisme”, frivolitzant així un fenomen que ha causat milions de morts tant en el
nostres país com arreu d’Europa.
En aquest context ha estat malauradament excusa per al reforçament electoral i/o
recolzament de partits i moviments ultradretans com Vox, Respeto, Somatemps, Som
Catalans, Lega Nord o Vlaams Belang.
Un fenomen que no és exclusiu del nostre territori com demostren els resultats
electorals de Bolsonaro al Brasil, Le Pen a França o Salvini a Italia entre molts altres,
però que ha trobat en la confrontació territorial una bona borsa de vots.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament, a proposta del Grup Municipal
Socialista, ACORDA
PRIMER.- Declarar L’Hospitalet com a “Ciutat Antifeixista”
SEGON.- Condemnar totes les agressions feixistes a la nostra ciutat, així com totes les
mostres de frivolització d’aquestes.
TERCER.- Mostrar el compromís dels grups municipals de no promoure o recolzar el
discursos populistes, feixistes i racistes que incentiven l’odi contra les persones
migrants, les víctimes de la violència masclista, la comunitat lgtbi+, la diversitat
religiosa i qualsevol altre diferencia cultural o ideològica.
QUART.- Traslladar d’aquests acords al Fòrum L'Hospitalet, a Unitat contra el
Feixisme i el Racisme de L’Hospitalet i als i les membres del Consell de Ciutat.

