
Intervenció en el ple de dilluns 25 de febrer  

Associació d’entitats de la Casa de la Solidaritat i la Pau de Santa Coloma de Gramenet  i 

Huayna-Cooperacció 

Som entitats que treballem per de la cooperació internacional, la defensa dels 

drets humans i el foment de la cultura per la pau i la convivència.   Es per això 

que formem part de Santa Coloma Conviu. 

Estem veien com en el full informatiu mensual, on escriuen els grups 

municipals, hi han articles que poden fomentar l’odi, el racisme i la xenofòbia,i  

per tant considerar-se com un atemptant contra els drets humans i la dignitat de 

les persones. 

¡No podem tolerar que això es faci amb diners públics! 

Ningú emigra per gust, bàsicament, els immigrants marxen dels seus països 

per la pobresa, la falta d’oportunitats i per millorar el seu nivell de vida i el de 

les seves famílies. Aquesta immigració es basa en  les desigualtats entre els 

països del Nord i els països empobrits, molts d’ells per que els països rics han 

espoliat els seus recursos a més que les polítiques econòmiques internacionals 

arruïnen les seves economies.  

Les migracions han estat una constant a la historia de la humanitat, i la 
multiculturalitat ha de ser vista com una font d’enriquiment personal i social. 
Hem d’entendre que la societat multicultural es la societat del futur.  

El respecte i la convivència han de ser els principis vertebradors de la nostra 
societat i tots i totes hem de col·laborar per que així sigui. 

Recordem el preàmbul de la declaració universal dels drets humans que 
diu textualment 
“Considerant que la llibertat, la justícia i la pau en el mon te com a base el 
reconeixement de la dignitat intrínseca i dels drets iguals e inalienables de 
tots els membres de la família humana” 

 
I l’article 1er i 2on. 
Artículo 1. 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros. 
Artículo 2. 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. 
 
Per totes aquestes raons donem suport a la moció presentada per Santa Coloma 
Conviu i demanem als regidors i regidores que l’aprovin. 
 




