
Front unitari de Mataró contra
l’extrema dreta

Volem una ciutat de convivència i cohesió, una ciutat on les diversitats no estiguin
amenaçades i estigmatitzades, siguin culturals, religioses, d'orientació sexual, identitat de
gènere, etc. Volem remarcar el nostre compromís amb la pluralitat d'identitats personals
i col·lectives que conformen Mataró. Per la convivència en la diversitat, cap pas enrere en
la igualtat: no al masclisme, no a la LGTBIfòbia, no al racisme.

També volem una ciutat per a les persones, on es respectin els drets de totes les veïnes
sense excepció: habitatge digne, sanitat universal, inserció laboral i educació. Cal tractar el
tema de l'habitatge des d'una perspectiva social i no mercantilista, garantint una llar a
totes les famílies i persones vulnerables. Tenint cura dels ecosistemes i paisatges que
ens envolten, fomentant l’ús d’un transport públic de qualitat per una mobilitat sostenible i
reduir els gasos contaminants, ajudant al comerç local per un consum responsable.

La cultura és un element cohesionador i de creixement social. Per això és important
invertir-hi tots els recursos necessaris per a garantir-ne l'existència i fer-la accessible a totes
les veïnes: un teixit associatiu fort és una ciutat viva, per a totes, on val la pena viure-hi.

Exigim i reivindiquem una ciutat on es garanteixin els drets essencials, la llibertat
d'expressió i de participació. En moments de crisi socioeconómica i sanitària, com l’actual,
l’extrema dreta aprofita l’odi i la mentida per a dividir i fragmentar la societat: tenim memòria
i Europa ja ha viscut el feixisme criminal a les seves ciutats. Hem d'evitar caure en el
parany del populisme de l'extrema dreta, ja que és aquí on resideix la seva força i on
centren el seu discurs. Per això, cal evitar dialogar amb qui no parteix d'unes bases
democràtiques i de respecte mutu.

Malgrat tenir diferències en diverses qüestions relatives al model de ciutat i de país,
aquestes no generen un odi inherent entre les diverses organitzacions polítiques, culturals,
socials, etc. Entenem que la convivència i el respecte és la base de tota societat
democràtica. En aquest sentit, creiem que l’extrema dreta no compleix amb aquests
principis cohesionadors, ja que basa el seu discurs en l'odi a la igualtat de gènere i el
rebuig a les minories diverses i no normatives. Ha costat molt arribar fins on hem arribat
i volem seguir avançant cap a una millor societat. No retrocedirem!

Les organitzacions sotasignants, des de la pluralitat i la quantitat de qüestions que ens
uneixen i ens separen, volem reafirmar el nostre compromís en la lluita contra l’extrema
dreta i totes les organitzacions que la representen, ja que aquesta no vetlla per una
ciutat cohesionada, plural i diversa. Enfront de l’extrema dreta violenta ens trobaran units
per a FER DE MATARÓ UNA CIUTAT PER A TOTES.

Contra el feixisme i el racisme: #MataróXTotes


