Política Municipal

Per la defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia
Nosaltres, les alcaldesses i els alcaldes socialistes sempre hem treballat per a la consecució d’una
societat democràtica, igualitària i per la justícia social com a base del progrés compartit.
Al llarg d’aquests anys hem aconseguit prosperar com a societat, avançar en drets socials i llibertats i
aprofundir en el camí democràtic que va emprendre el nostre país.
Com a societat hem sabut fer front a reptes col•lectius, hem sabut estar units en els moments més durs
de la nostra història, com quan vàrem viure els efectes del terrorisme, i hem treballat sempre per a la
cohesió social i la pluralitat.
Així és com hem transformat pobles i ciutats d’arreu del territori i com hem construït els millors anys del
nostre país.
La crisi econòmica va comportar una greu sacsejada també del nostre sistema polític i les institucions.
Davant d’aquesta situació hem defensat sempre la necessitat d’avançar en un aprofundiment
democràtic per enfortir-nos com a societat, amb esperit constructiu i voluntat de preservar els avenços
aconseguits.
No obstant això, vivim l’auge de moviments populistes, el creixement del nacionalisme i l’extrema dreta
al conjunt d’Europa. Ara també a casa nostra. Uns moviments que imposen una retòrica de
l’enfrontament, que neixen, viuen i creixen amb el conflicte i que s’alimenten de les desigualtats socials.
Ho hem vist a Catalunya, i ara també amb els resultats de les eleccions a Andalusia.
Aquests moviments representen una amenaça real al que ha estat la nostra lluita per a la consecució
d’una societat més justa, lliure, igualitària, feminista, fraternal i plural, així com dels valors de
l’europeisme que han contribuït al major període de pau al continent. Aquests valors avui es veuen
amenaçats i com a demòcrates estem disposats a fer-hi front.
Tanmateix, el conflicte independentista ha alimentat aquesta confrontació i recorre sovint a la retòrica
de l’enfrontament que malmet la cohesió social i la convivència. Apel·lacions a vies eslovenes o similars
són d’una irresponsabilitat sense precedents, que posen en risc tot el que s’ha aconseguit fins ara, tot el
progrés guanyat en aquests anys de democràcia.
Cohesió social i convivència són dos bens preuats que cal preservar per damunt de tot. A la vegada
estem convençuts que és només des del respecte a totes les idees, el respecte a la llei i a les institucions,
que serem capaços de traçar un futur millor.
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Per tot plegat, les alcaldesses i els alcaldes socialistes:
1.

Ens comprometem com a socialistes a barrar el pas a les institucions a les forces d’extrema
dreta, establint un cordó sanitari perquè no arribin al poder, i a la vegada a denunciar els
discursos que incitin a l’odi i la intolerància als nostres pobles i ciutats i que amenacen drets i
llibertats aconseguits en 40 anys de democràcia.

2.

Instem especialment a partits com C’s i PP a recuperar l’esperit constitucional i els valors
europeistes per rebutjar qualsevol tipus d’aliança amb formacions d’extrema dreta com VOX. A
la vegada instem a les formacions independentistes a separar-se del discurs de la confrontació i
la violència, a rebutjar la via unilateral i comprometre’s amb el respecte a les institucions.
Instem al conjunt de formacions polítiques a treballar pel respecte i la convivència.

3.

Impulsarem des del món local un Pacte per la Convivència, amb l’objectiu de preservar aquest
bé als barris, carrers i places d’arreu del país; vetllar per la neutralitat en l’espai públic i les
institucions, per la cohesió social i treballar per eliminar els discursos d’odi i intolerància.

4.

Exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya revertir urgentment les polítiques de
retallades i de desmantellament dels serveis públics que han afeblit greument l’estat del
benestar. Aquest afebliment dels serveis públics i l’increment de les desigualtats alimenten
l’aparició dels populismes.

5.

Exigim al Govern de la Generalitat un Pla de Xoc als Barris per enfortir els ajuntaments,
recuperar urgentment la Llei de Barris dels governs catalanistes i d’esquerres i impulsar les
inversions necessàries per a garantir el futur als nostres pobles i ciutats, especialment a aquells
barris amb greus problemes d’exclusió social. Només assegurant un present digne i unes
institucions compromeses amb la transformació de la realitat social del país aconseguirem
atacar d’arrel els discursos populistes que fomenten l’odi, la por i la divisió a la nostra societat.

6.

Exigim a totes les administracions un Pacte per a la Seguretat, per a garantir més efectius dels
Mossos d’Esquadra realitzant tasques de seguretat ciutadana, tasques de prevenció i vetllant
per la convivència a l’espai públic juntament amb les policies locals i els cossos de seguretat de
l’Estat. Reivindiquem la seguretat des de l’esquerra perquè sabem que la seva absència obre la
porta a tots els populismes.

7.

Fem una crida al conjunt de la societat civil, associacions i sindicats a sumar-se en aquesta
defensa dels nostres drets i llibertats. Volem impedir democràticament que grups i
representants d’extrema dreta participin o condicionin en la vida diària de tots els nostres
col·lectius democràtics. Volem evitar que el discurs de l’odi obtingui cap aparença de
legitimitat, es normalitzi o es banalitzi per mitjà de qualsevol ens democràtic.

8.

I promourem declaracions institucionals a tots els municipis de Catalunya en defensa de la
convivència, les llibertats i la democràcia al món local: cap pacte amb l’extrema dreta, cap
concessió per a preservar la convivència.
Aturem-los democràticament!

Aturem-los entre tots i totes nosaltres!
Barcelona, a 13 de desembre de 2018

