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CIÓ PER DECLARAR SANT JOAN DESPÍ LLIURE DE RACISME

^M

'^4íLiIÍIWnt vivim una situactó d'auge en els fluxos migratoris ai Mediíerrani que teñen
un efecte directe en la societat, la politEca i 1'economia deis Paísos Catalans. Aquest
¡ncrement de fes persones migrants que arriben al nostre país es deu a diversos
facfors que afecten especialment a paisos de la Conca de! MedEterrani, del continent
África i de fOríent Mitjá, com son e! major nombre de conflictes bél-iics, e! contínu ofec
económic al qual el sistema capitalista sotmet a aquests paísos o les greus
conseqüéncies que está reportan! ¡a crisi climática.
Davant cfaquest context, eis PaTsos Catalans s'han erígit conn a líders en Facollida
cTaquestes persones migrades, pero ha estat ta societat civil qui, amb iniciatEves com
Volem AcolHro Open Arms, han encap^alat la defensa deis drets i les ¡libertáis de la
nova ciutadania. L'adminisíració s'ha trobat desbordada a causa de la faita de
recursos, de ia incapacitat de coordinació ¡ cooperado entre administracions, de
¡'existencia d'una Uei dtEstrangeria que atempta directament sobre eis drets i llibertats
de les persones migrades i, sobretot, de la manca de voluntat per part del Govern
Espanyoi i deis estáis membres de ¡a Unió Europea de treballar per cercar soiucions
efectives que permetín arreglar d'arre¡ els probiemes que condueixen a aquestes
persones a marxar de casa seva.

A aquesta incapacitat de 1'administració per fer front a ¡a situacíó exposada, se i¡ ha
cTafegir un factor mes que atempta directament contra ¡faco(lida i la inclusió d'aquestes
persones migrades: 1'extrema dreta. No sois ¡a seva presencia, el seu discurs i e¡s
seus ataos dirigEts cap a qualsevoj mena de muiticulturaiitat, sino 1'assumpció per parí
cTaltres forces pofítiques def discurs E la narrativa xenófoba que els partits neo-feixistes
prediquen. Aixó, junfament amb ¡a falta de voiuntat per aTllar aquests tipus de partits a \^
•m Y\ "

¡es institucions, está erigint mes murs que dificulten enormement ¡a relació cfaquestes ^ | -s.

persones en el teixit socia! deis Paísos Catalans. 3^ u
o'

Es necessari teñir en compte que aquestes persones están abandonant casa seva per | | | |
garantir la seva propia supervivencia i fins que no assoielxen e¡ seu objectiu d'ambar a |^ ?; 1. ¿
^ ^-. -\ 3-= ^

Europa es veuen exposats a un seguit de situacions moit difícils de gestionar a nivell ^ ^
714..-rfí'\'t^'
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psicoiógic. Tot aquest bagatge emociona) s'amplia amb les difícultats burocrátiques a ^ 's./
les quals 1'administració els sotmet, a les través que es traben per integrar-se en la
nova societat i amb les diferencies que exísteixen entre elis j !a pobiació nativa,
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agreujant-se encara mes si parlem de joves mígrats no acompanyats. Tot plegat
requereix una assisténcia i una atencíó próxima, en la qua! els municipis, eis
ajuntamenís ¡ el teixit social ¡ associatiu ¡ocal hi teñen un paper cabdal.
Des del Jovent República i Esquerra Republicana defensem que eis Pa'¡'sos Cataians
han estat, son i serán punt de trabada de diíerents cultures i terra d'aco!¡¡da, i per aixó
elaborem un document que garanteixi que a niveil municipal aixó sígui una realitat.
Amb aquesta modo Sant Joan Despí es declara municipi liiure de racisme, ¡ el pie,
¡'ajuntamení i el govern munJcipal accepta complir e!s següents punts:
1. CoNaborar amb la Generalitat de Catalunya i fa Direcció General d'Aíenc¡ó a la
infancia E 1'Adolescéncia per garantir una acollída digna i integradora d'aque!les
persones Joves migrades que esdevinguin nous cEutadans del municipi.
2. Elaborar un p!a cfacoHÍda municipa!, amb termini máxim a ¡a f¡ del mandat
present, que es focalitzi en 1'adequada integrado de fes persones migrades en
el teixit social del municipi.
3. Coordinar-se amb les diferents torees de seguretat, policia loca! ¡ mossos
cTesquadra, per combatre els rumors falsos sobre seguretat que criminalitzen ¡
estigmatitzen a Íes persones migrades.
4. Coordinar-se amb el teixít associatiu dei munidpi per garantir una milior E major
integrado de les persones migrades a través de ¡es eines que aquests
proporcionen.

5. E¡s diversos grups municipais representáis en aquest pfe es comprometen a no
assumir e!s discursos i ta narrativa de ¡'extrema dreta ¡ a no pactar i aTllar
institucionalment a aquells partits polítics que representin a ¡'extrema dreta.
6. Traslladar aquest acord al Consell Comarca! del Baix Ltobregat i a ¡a
Generalitat de Catalunya.

Josep Bracons
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