
Portem més d’un any llegint al full informatiu continues referències negatives capa els 
nostres veïns i veïnes, i ja no podem més.No podem permetre que des de l’Ajuntament 
s’estiguin enviant missatges d’odi i discriminació capa una part de la nostra comunitat. 
 
Els articles discriminatoris al full informatiu van començar amb un to negatiu, però 
moderat, capa les persones d’origen divers, exaltant una “identitat cultural” i una 
“idiosincràsia de la nostra comunitat” que només els locutors coneixen i que nosaltres 
molt bé no entenem. De quina identitat parlen?Qualsevol persona que observi la seva 
història només pot entendre la identitat fruit del mestissatge, de la confluència de 
diferents cultures que ha conformat la nostra idiosincràsia i que contínuament es 
modifica i que ens fa com som, oberts i amb una gamma de creences que fa que 
tothom hi càpiga (musulmans, cristians, protestants, budistes, hindús, ateus, etc.) 
 
Més tard, els articles vam començar a adquirir un to més agressiu, senyalant com a 
culpables de l’actual crisi les persones que van venir de fora, algunes de les quals van 
emigrar fa 25 anys i han tingut fills nascuts aquí. 
 

“Primer els de casa”és un dels lemes que utilitzen. Els de casa seva o els de la nostra 

casa?. Perquè els de la nostra són tots els veïns i veïnes, els que hi eren, els que van 

arribar fa 60 anys, els que van arribar fa 25 anys i els arribaren ahir. 

 
En un altre article es parlava d’atorgar beques del menjador segons la procedència del 
nen o la nena.Hem de recordar que aquesta afirmació atempta directament contra 
alguns dels principis dels drets de la infància (1959):  
 

 Principi 1 “l’infant gaudirà de tots els drets enunciats en aquesta Declaració. 
Aquests drets seran reconeguts a tots els infants sense excepció alguna ni 
distinció o discriminació per motius de raça, color, sexe, idioma, religió, 
opinions polítiques o d'una altra índole, origen nacional o social, posició 
econòmica, naixement o una altra condició, ja siga del propi infant o de la seva 
família”. 

 Principi 4: l’infant ha de gaudir dels beneficis de la seguretat social. Tindrà 

dret a créixer i desenvolupar-se en bona salut; amb aquest fi hauran de 

proporcionar-se, tant a ell com a sa mare, cures especials, fins i tot atenció 

prenatal i postnatal. 

L'infant tindrà dret a gaudir d'alimentació, vivenda, recreació i serveis mèdics 

adequats. 

 

També atempta contra la declaració Universal dels Drets Humans (1948). 

Article 25 

 1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la 

salut i el benestar, especialment en quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència 

mèdica i als serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d'atur, 

malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència 

independent de la seva voluntat. 

 



En diversos articles parlen en termes d’invasió, amb una clara intenció de fomentar 

l’odi i la xenofòbia, recordem l’Article 13 de la Declaració Universal dels drets 

Humans: 

1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres 

de cada Estat.   

2. Tota persona té dret a sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi. 

 
En un altre article criticaven també el que mengen, en aquest cas els musulmans, els 
que per ells, no són d’aquí, encara que alguns fa més de 20 anys que hi viuen, a la 
nostra comunitat hi ha gent que no menja porc, altre gent que no menja vedella, altres 
que no mengen carn, també hi ha vegans, etc, alguns per raons religioses, altres per 
raons culturals i altres per consciència... 
Declaració Universal de Drets Humans: 
 

Article 18 

Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret 

inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o 

col·lectivament, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà 

de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança. 

 

I el to de l’article d’opinió, del full del mes de gener, va estar totalment fora de lloc , ens 

enumeraven un seguit de intervencions policials a Santa Coloma, totes relacionades 

amb persones d’un altre origen. Quina és la conclusió a la que volen arribar?, que 

només comenten delictes les persones immigrades? JA HI HA PROU!!, si algú tenia 

dubtes del que aquest articles pretenen, amb aquest ens ho van deixar clar, tenen una 

clara  intenció de fomentar l’odi. 

Hem de recordar un últim article de la Declaració Universal dels Drets Humans el 

número 7: 

“Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la 

llei. Tots tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta 

Declaració i contra qualsevol incitació a una tal discriminació”. 

Per tant, creiem que hi ha eines suficients per limitar les opinions discriminatòries i 

xenòfobes que es publiquen al full informatiu. És per això que el Lokal Social Krida 

recolza la moció presentada per Santa Coloma Conviu i demanem als diferents grups 

polítics de l’Ajuntament que l’aprovin. 


