Moció que presenta els grups municipals CUP-Crida per Girona i ERC-MES en
suport a les persones encausades de l’ESPAI ANTIRACISTA SALT-GIRONA per
delictes d'odi i associació il·lícita
Atès que Girona no pot permetre la difusió de discursos que promoguin la discriminació de
persones i col·lectius;
Atès que aquests discursos creen judicis, etiquetes i estigmes sobre persones sense que
es reconeguin les seves històries de vida, circumstàncies o situacions, que han portat a
molts dels nostres veïns i veïnes a migrar;
atès que l’extrema dreta i el populisme xenòfob d’alguns partits són la manifestació més
visible del racisme i del rebuig a la immigració;
Atès que considerem que és necessari aïllar institucionalment aquells que promouen el
racisme, el feixisme, al xenofòbia i la discriminació.
Atès que l’Espai Antiracista Salt-Girona va néixer fa tres anys agrupant persones i
col·lectius d’orígens i sensibilitats molt diverses, i que han decidit treballar juntes,
cadascuna des dels seus bagatges i experiències per eradicar qualsevol forma d’exclusió
o discriminació, de dret o de fet, per motiu de nacionalitat, color de pell, lloc de naixement
o tradició cultural o religiosa, i que tenen com a objectiu principal aïllar al racisme dels
nostres carrers;
atès que tota aquesta feina no només s’empara en la llibertat d’expressió i d’associació
sinó que, sobretot, és una contribució, que s’emmarca en les tradicions de lluita pels drets
civils, per fer efectius els drets de tothom i per construir una societat més justa i
cohesionada;
atès que la querella presentada pel regidor del partit xenòfob Plataforma x Catalunya
Sergio Concepción, per delictes d'odi i associació il·lícita contra tres militants de l'Espai
Antiracista de Salt i Girona té com a objectiu fer callar a l’Espai Antiracista de Salt i Girona,
i coartar la llibertat d’expressió;
atès que la querella comporta la manipulació d’un delicte que va ser pensat per protegir les
minories i els grups discriminats i, enlloc d’això, la presentació de la querella el que fa és
girar-lo en contra de les persones i col·lectius que lluiten justament pels drets d’aquests
col·lectius, de manera que qui presenta la querella és qui genera odi i els qui treballen en
favor de la convivència són els querellats.
Per tots aquests motius, davant la querella presentada pel regidor del partit xenòfob
Plataforma x Catalunya Sergio Concepción, el Ple de l’Ajuntament de Girona acorda:
1) Manifestar el seu compromís amb la igualtat de drets i en la lluita contra el racisme, el
feixisme i tota forma d'exclusió i discriminació.
2) Manifestar el seu suport a la llibertat d'expressió, de manifestació i d'acció política i
condemnar l'ús pervers del codi penal per limitar els drets polítics i cívics dels i les
ciutadanes.
3) Reconèixer la tasca que realitza l'Espai Antiracista de Salt i Girona contra l'exclusió i la
discriminació, el racisme i el feixisme.
4) Mostrar públicament el suport de l'Ajuntament de Girona a l'Espai Antiracista i a les
activistes querellades i demanar que s'arxivi immediatament el procés contra elles.
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