
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) PER LA CREACIÓ 
D’UN GRAN PACTE ANTIFEIXISTA 

L’alarmant entrada del partit d’extrema dreta, Vox, al Parlament de Catalunya és una terrible 
notícia per a la democràcia, la convivència i els drets humans. En aquest sentit, Catalunya 
ha deixat de ser aliena al creixement del feixisme que es pateix arreu d’Europa amb la 
conseqüent presència de discursos d’odi dins de les institucions. 

Estem parlant d’un partit polític que incompleix reiteradament, i pel cap baix, els articles 2, 
6, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 22, 23 i 25 de la Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides; 
i els articles 13 i 16 de la Constitució que diuen defensar. Un partit que, en definitiva, fa del 
racisme, el masclisme, la xenofòbia i la LGTBIfòbia els seus principals pilars ideològics. 

El seu avanç i creixement s’ha convertit en una realitat que fa que els drets de la majoria de 
la població es trobin sota amenaça. En aquest sentit, és vital que la resta de partits 
democràtics es desmarquin de manera clara i contundent contra l’arribada al Parlament d’un 
partit que alberga feixistes, neonazis i que enyora la dictadura franquista. 

No ens podem quedar en silenci per veure com les agressions feixistes augmenten encara 
més. No ens podem quedar de braços creuats mentre el seu discurs d’odi contagia la 
societat, com passa quan l’extrema dreta obté representació institucional. 

En aquest sentit, és de vital importància deixar palès que la gran majoria de la població de 
Catalunya representada per les formacions polítiques presents al Parlament de Catalunya i 
que també són presents al Plenari de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, rebutja Vox. 
Aquest rebuig ha de servir per plantar cara davant qualsevol intent d’imposar les seves 
polítiques d’odi tan a la nostre poble com a la resta de Catalunya. 

És per tant necessari l’adopció d’un gran Pacte antifeixista entre les diferents formacions 
polítiques democràtiques per tal que l’anomalia de Vox al Parlament duri el mínim de temps 
possible i que a la vegada aturi el seu discurs d’odi tan als carrers com a les institucions. 

Per tots els motius anteriorment exposats, proposem al Plenari de l’Ajuntament del Pla de 
Santa Maria l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER. Condemnar qualsevol forma d'enaltiment del feixisme, el racisme i la xenofòbia, 
tant al nostre municipi com arreu del país. 

SEGON. Que l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, insti als diferents grups polítics amb 
representació al Parlament de Catalunya a adoptar un Pacte antifeixista. 

 


