Moció de la CUP de Reus i Reus Refugi perquè l’Ajuntament de Reus
sigui part activa en diferents iniciatives antiracistes
El racisme no és una suma de comportaments individuals, cal ser considerat com una pràctica de
discriminació social que forma part de l’engranatge del sistema capitalista, que distribueix de
manera asimètrica recursos materials i drets humans. Actualment, ens trobem en un punt crític ja
que, fins i tot des d’espais que es consideren d’esquerres, s’oblida l’origen estructural de les
desigualtats socials i es normalitza el marc de “persones bones i persones dolentes”, és a dir, la base
des d’on es construeix el perillós discurs de l’extrema dreta.
El propi sistema de benestar, no només s’ha mostrat incapaç de donar solució i alternativa a les
persones més vulnerables, sinó que sovint és el responsable de l’estigmatització i cronificació de la
pobresa amb laberints burocràtics i judicis morals, obviant que no es destinen recursos humans i
econòmics suficients, ja que la majoria de programes s’aturen quan s’acaba la partida
pressupostària.
A aquesta realitat hi hem de sumar que les persones amb una situació no regularitzada queden
encara més desemparades a nivell de cobertura jurídica, administrativa i de garantia de drets bàsics,
fins i tot humans. En aquests moments, organitzacions socials i antiracistes estan promovent una
Iniciativa Legislativa Popular per a regularitzar de forma extraordinària 500 mil persones migrants
que no poden exercir els seus drets. Per a arribar a les 500 mil firmes necessàries per tramitar la ILP,
s’estan organitzant comitès de recollides de signatures a tot el territori així com concentracions i
manifestacions.
Considerem que el racisme és la punta de l’iceberg d’un fracàs social, col·lectiu, comunitari. I
considerem que les persones a nivell individual, els espais socials, polítics i culturals, però també
l’administració pública, ha de fer un pas endavant en anul·lar, discutir i combatre qualsevol
expressió de racisme o de discriminació.
Per tots aquest motius, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus i Reus Refugi,
proposem els següents acords al ple municipal:
1. Que l’Ajuntament faciliti, mitjançant comunicació pública i punts físics, la recollida de
signatures promoguda per la Iniciativa Legal Popular, que finalitza el proper 23 de setembre
de 2022.
2. Realitzar una campanya contra els rumors racistes: conjuntament amb entitats locals
organitzar xerrades, jornades i material a distribuir per oferir dades que contradiguin el
discurs racista.
3. L’Ajuntament de Reus estudiarà personar-se com acusació particular davant possibles atacs
a persones o espais públics i privats en cas que la persona agredida així ho demani.

