
Compromís antifeixista 
per la bona convivència als municipis

Les viles i ciutats del nostre país són rics en pluralitat i diversitat i aquest és un dels grans valors que tenim. Malauradament, 
segueixen existint discursos d’odi, demagògia i populisme que volen alimentar la fractura i trencar la cohesió del nostre po-
ble i dels nostres pobles. 

En aquestes properes eleccions municipals del 28 de maig del 2023 tenim l’amenaça com a societat que aquests discursos 
d’odi incrementin la seva presència i que les forces polítiques que els pregonen puguin acumular suports i representativitat. Per 
tant, aquestes eleccions municipals són una oportunitat per reafirmar els valors democràtics dels nostres municipis.

Aquesta és una qüestió que interpel·la tota la societat i que són moltes les entitats, associacions veïnals i organitzacions que 
treballen en favor dels drets i cohesió socials i defensen la lluita antifeixista, antiracista i combaten els discursos d’odi. Les 
iniciatives de la societat civil tenen el nostre suport, però també és cert que els partit polítics hem de ser també actius i pro-
actius en el tema. 

Davant d’això, considerem absolutament necessari subscriure un compromís en favor de la democràcia, la bona convivència 
i els drets humans, emparant-nos en els principis de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discrimi-
nació per raó de naixement o lloc de naixement; procedència, nacionalitat o pertinença a una minoria nacional; raça, color de 
pell o ètnia; [...] origen cultural, nacional, ètnic o social.

Un compromís que inclogui els següents acords:

– Reforçar el discurs d’inclusió, així com els espais d’intercanvi cultural i cohesió social.
– No normalitzar ni legitimar l’acció política de formacions d’extrema dreta.
– Rebutjar formal i unànimement qualsevol manifestació de violència verbal, física o psicològica.
– Treballar conjuntament entre els diversos partits polítics democràtics i també amb la societat civil organitzada per tal 

de coordinar l’acció i donar resposta als discursos d’odi. 
– Vetllar perquè els comicis de les eleccions municipals del 28 de maig siguin espais lliures de qualsevol mena de discri-

minació i assetjament per raó d’origen, cultural, etc.

A més a més, les diferents forces polítiques es comprometen a: 

– No acceptar els vots de cap força que promogui els discursos feixistes per guanyar l’alcaldia.
– No normalitzar la seva presència al ple ni votar les seves propostes i mocions.

I per donar formalitat a aquest compromís per la bona convivència als nostres municipis signem aquest document i ens 
comprometem a ser agents actius en la defensa dels drets, del respecte i de la cohesió social. 

Signatures


