ACORD DE PORTAVEUS
En els darrers mesos s’han produït un seguit d’actes violents i d’apologia feixista a Sabadell:
pintades i vidres trencats al Casal l’Obrera, amenaces i agressions a joves d’esquerres o pintades
feixistes al Centre Cívic de Gràcia.
Aquest tipus d’atacs suposen un greu trencament de la convivència en democràcia de diferents
posicions polítiques oposades. Són el germen d’un pensament totalitari que hem d’impedir que
proliferin als carrers de les nostres ciutats i pobles.
Davant de fets com aquests les autoritats públiques, els partits polítics i la societat civil hem de
condemnar enèrgicament els comportaments feixistes, totalitaristes, racistes i xenòfobs. Creiem
que des de les institucions cal lluitar contra la repetició i proliferació dels mateixos.
El compromís dels grups polítics amb representació a l’ajuntament de Badia del Vallès de defensar
amb fermesa el lliure exercici dels drets i de les llibertats de tothom amb l’objectiu de que tothom
puguem gaudir de la nostra ciutat, i que no tolerarem l’incivisme que s'expressa de forma individual
dificultant la convivència o el que s'expressa de forma col·lectiva, tot incitant a l'exclusió i la
xenofòbia
Tots els grups municipals de l'ajuntament de Badia del Vallès:
Condemnem rotundament els atacs de grups d’ideologia feixista, totalitària, xenòfoba i homòfoba
ocorreguts la setmana passada al municipi veí de Sabadell.
Reclamem la il·legalització com a associació o partit polític dels grups responsables d’aquest atacs
violents.
Revisarem, i en el cas que fos necessari i pertinent, modificarem els reglaments i ordenances
municipals per tal de que, sempre en el marc de les competències que aquest ajuntament té
atribuïdes legalment, siguin eines útils que contribueixin a perseguir i impedir per part d'aquest tipus
de grups qualsevol expressió ofensiva per a la dignitat humana, racistes, xenòfobes, sexistes,
homòfobes, d’apologia o incitació a la violència, o que atemptin contra els principis de la convivència
democràtica.
Mostrem el suport d’aquest ajuntament a la manifestació unitària antifeixista que va tenir lloc el
passat diumenge 24 d’abril a Sabadell.
Instem al Departament d’Interior del Govern de la Generalitat a investigar a fons les activitats de
grups feixistes o d’extrema dreta a Catalunya, i els seus vincles amb d’altres grups europeus
d’extrema dreta de tarannà violent per tal d’evitar aquestes actuacions.
Instem al Govern de l’Estat a introduir en el Codi Penal, la tipificació com delicte dels actes
d’apologia del franquisme, el feixisme o el nazisme.
Badia del Vallès, 27 d'abril 2016

