DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT EL PREOCUPANT AUGE DEL FEIXISME

L'ajuntament de Barcelona davant el preocupant auge de grups i manifestacions
feixistes que cometen actes violents declara:

1. Que condemna absolutament la crema, el passat 29 de Març, de l’Ateneu Popular de
Sarrià per part de grups d'extrema dreta. Aquest acte d’odi, el més greu viscut a la
ciutat en els úlJms temps, posa en perill la convivència i la pluralitat a la ciutat de
Barcelona i atempta directament contra els principals valors de respecte i
convivència dels que ens dotem i els drets de la persones, a més de posar-les en
perill.

2. Que denúncia les diferents agressions i actes vandàlics viscuts a diferents barris de
la ciutat, on grups d’extrema dreta han volgut atemorir i agredir a ciutadans i les
seves accions en el marc de la lliure expressió. Què són igualment greus les accions
xenòfobes que han iniciat aquests mateixos grups en districtes com Nou Barris on es
vol atacar la llibertat al culte religiós per moJvacions racistes.

3. Que aquestes accions i acJtuds no tenen cabuda en una ciutat que vol ser refugi i
espai de benvinguda per a qui fuig de la por i la misèria en els seus països d'origen, i
que vol ser exemple d’inclusió des de la interculturalitat i el respecte a la diferència.
La ciutat de Barcelona i el seu ajuntament defensarà sempre els drets de totes les
persones i rebutjarà qualsevol agressió ja sigui per qüesJons d’origen, orientació
sexual o ideologia políJca.

4. Que l’ajuntament seguirà duent a terme totes les iniciaJves jurídiques i socials que

Jngui a l’abast per fer front a aquestes acJtuds des del més ferm compromís
anJfeixista.
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