MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA FEIXISTA
- Davant els continuades agressions i amenaces de caire feixista que s’han anat donant a
Castellar , especialment durant els darrers anys.
- Davant del fet que aquest tipus de problemàtica s'ha anat expandint pels diferents
àmbits de la vida social, educativa, associativa, esportiva, etc. de Castellar.
- manifestem:
-

la nostra més enèrgica condemna a la violència feixista en totes les seves variants:
exposició de simbologia, xenofòbia, homofòbia, insults, amenaces i agressions i a
tot altre tipus de violència .
-

prenem com a objectiu fonamental:

treballar de forma conjunta per posar fi a la situació actual d’aquesta
violència i a la por que està creant tot potenciant els valors imprescindibles per
poder conviure amb pau, llibertat i dignitat, sense cap tipus d'exclusió per motiu
d'ideologia, origen social, cultural o geogràfic.
-

i ens comprometem a:

-

impulsar un pacte local amb institucions, associacions i entitats, centres
educatius, etc. per tal d'establir compromisos i treballs conjunts per afrontar
aquesta problemàtica, i que es concreti en una comissió de treball on tots aquests
agents socials, polítics i tècnics hi estiguin representats de manera permanent.

-

realitzar les tasques socials necessàries amb l'objectiu que els infants i joves de
la vila no se sumin a aquestes actituds feixistes.

-

donar ple suport a totes les víctimes de qualsevol tipus d'agressió feixista en tots
els àmbits: institucional, jurídic, psicològic... establint els pertinents protocols
d'actuació i difonent de forma adient la informació necessària a la ciutadania.

-

posar tots els recursos disponibles per perseguir els autors/es dels actes violents
impedint la seva impunitat .

Els sotasignats ens reafirmem en la nostra voluntat democràtica i antifeixista,
comprometent-nos a traslladar-la a l’acció municipal.

Castellar es declara poble antifeixista, mostrant així públicament els principis bàsics
i la intencionalitat d’aquest manifest, consensuat per la plataforma antifeixista i
l’Ajuntament de Castellar.

