
MOCIÓ PER DESVINCULAR LA CIUTAT DE LA ULTRADRETA 
 
 
El perill del discurs de l’odi que sustenta la ideologia feixista i d’extrema dreta, 
malauradament, s’ha materialitzat aquests dies a Catalunya i a l’Hospitalet de 
Llobregat, amb pintades i amenaces de mort cap a veïns i veïnes de la nostra ciutat, 
de diferents edats, barris i ideologies. Amb l’agreujant afegit, que aquestes amenaces 
de mort han aparegut molt a prop dels domicilis familiars d’aquestes persones, 
vulnerant la seva privacitat, intimitat i generant un clima de preocupació, inassumible 
per una societat sana.    
 
A la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, els últims mesos hem vist com s’han atacat 
locals d’entitats o organitzacions polítiques, alguns en repetides ocasions. Comencen 
a ser habituals també, els casos d’agressions físiques i verbals, així com les pintades 
amenaçadores assenyalant comerços, pisos i persones, fins i tot gent gran veïna de la 
nostra ciutat únicament per significar-se políticament, recordant-nos èpoques 
passades. 
 
El feixisme i la violència indissoluble que l’acompanya, adreçada al diferent, ja sigui en 
aspectes com ara l’origen, polític, orientació i identitat sexual o de gènere, ens afecta a 
totes, per sobre dels posicionaments particulars de cada grup polític. 
 
Però, la impunitat d’acció i la manca de rebuig generalitzat és, tanmateix, responsable 
de la creixent onada dels grups d’extrema dreta i de la seva llibertat per agredir sense 
conseqüències policials i/o judicials. Els hereus del franquisme, malauradament encara 
són molt presents a institucions, món judicial i polític; així com a alguns mitjans de 
comunicació i als cossos i forces de seguretat de l’Estat Espanyol. 
 
Tanmateix, l’Hospitalet de Llobregat sempre ha destacat pel seu caire acollidor i 
valent, contra el feixisme. Hem de recordar que la nostra sempre ha estat una ciutat 
diversa, plural i compromesa amb la justícia social. Una ciutat, plena de teixit social, 
que ha plantat cara a qualsevol acció o inacció injustificada. Ha estat una ferma 
defensora de la cultura de la inclusió i és evident que aquesta inclusió cal construir-la 
entre totes, necessitem una ciutat cohesionada, compromesa amb la defensa dels 
drets de qualsevol persona, independentment de com pensi, del seu lloc d’origen, de la 
seva religió, de la seva cultura, del seu sexe, de com senti, estimi, de l’edat que tingui 
o del seu color de pell. La nostra ha de ser una ciutat de convivència, on tothom hi 
tingui cabuda i per això cal combatre a aquesta extrema dreta que continua creixent 
amb total impunitat, a l’Estat i arreu d’Europa, una ultradreta que vol reprimir a cops a 
qualsevol persona que sigui diferent. 
 
Prova d’aquest esperit antifeixista han estat les diferents accions, mocions i 
declaracions institucionals que han aglutinat a la gran majoria dels representants 
electes dels diversos grups municipals presents a l’Ajuntament, en el rebuig a les 
diferents mostres d’apologia del feixisme i l’extrema dreta a l’Hospitalet de Llobregat, 
per exemple en el cas del ex-capellà de la Parròquia de Sanfeliu. 
 
 
Per tant, essent prioritari aturar a temps aquestes agressions, amb la denúncia clara, 
potent i en bloc de tots els agents socials, polítics i veïnals de l’Hospitalet.  
 
Essent coneguts aquest fets, agressions i pintades amenaçants a l’Hospitalet, per part 
de l’Alcaldia de la ciutat, na Núria Marín, i essent el seu rol de màxima representant del 
municipi, el de responsable de vetllar per la pau i la convivència a la nostra ciutat, i el 
de lluitar contra tota forma de violència. 



 
Recordant a tots els grups polítics municipals de l’Ajuntament de l’Hospitalet, i als seus 
regidors i regidores (com a càrrecs electes i representants de veïns i veïnes de la 
ciutat), que aquesta oposició clara al feixisme, és totalment incoherent i contrària a la 
seva participació a actes i manifestacions convocades per entitats com ara Societat 
Civil Catalana, Somatemps, Plataforma per Catalunya, Falange o Democracia 
Nacional, on és habitual la presència de símbols preconstitucionals, nazis i/o feixistes, 
a banda de sumar tot un recull d’incidents violents durant els últims mesos en les 
seves convocatòries. 
 
I, seguint l’estela de municipis com ara Vic, Manresa, Banyoles, Castellbell o Santa 
Coloma de Gramanet, que s’han declarat municipis antifeixistes. 
 
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grups municipals 
ERC i CUP-POBLE ACTIU, acorda: 
 

PRIMER.- Rebutjar enèrgicament totes les agressions feixistes que s’han 
produït i/o es puguin produir a l’Hospitalet de Llobregat. 

 
SEGON.- Donar, des d’aquest ens municipal, suport institucional en l’exercici 
de les accions jurídiques que es derivin de casos d’agressions feixistes.  

 
TERCER.- Oferir els recursos municipals oportuns, adreçats a aportar suport i 
acompanyament psicològic, si escau, en els casos d’assetjament feixista. 

 
QUART.- Treballar institucionalment com a Ajuntament per fer fora el feixisme 
dels carrers de la ciutat. 

 
CINQUÈ.- Garantir que cap representant de l’Ajuntament de l’Hospitalet 
participarà en manifestacions, actes públics o manifestos que donin suport, 
signin o dels quals participin organitzacions amb connexions amb l’ultradreta i 
el feixisme. 

 
SISÈ.- Declarar l’Hospitalet de Llobregat “Ciutat Antifeixista.” 

SETÈ.- Donar trasllat dels acords a la FAVL’H, a Unitat contra el Feixisme i el 
Racisme de la ciutat, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de 
Catalunya. 

 

 


