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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de
juliol de 2020, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a reserva
dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat amb
l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal ERC, amb el
text següent:
“6. Moció del grup municipal ERC de suport a les lluites per a l’eliminació de
la discriminació racial.

Avui continua sent necessari recordar que dia rere dia tots els ciutadans i ciutadanes
tenim l’obligació i voluntat de respectar la resta de la ciutadania al marge del seu
origen, color de la pell, creença religiosa, expressió cultural.

Montserrat Febrero i Piera

En aquest sentit, reclamem, una vegada més, la necessitat d’avançar i construir futur
des d’un compromís cívic basat en els valors de la justícia social i la igualtat.
Reivindiquem i assumim el valor de la diferència. Tenim el convenciment que només
des de la diversitat podem enfortir els vincles socials. I, malauradament, massa sovint
encara, trobem episodis en la nostra societat que ens evidencien que el valor de la
diversitat no és respectat, sinó al contrari, utilitzat per actuar de forma discriminatòria
envers determinades persones.
Cal treballar des de tots els àmbits i esferes per combatre les actituds de caràcter
racista.
Des de l’àmbit polític, és fonamental promoure polítiques de caràcter intercultural que
facin possible la igualtat efectiva entre les persones. Tothom ha de poder gaudir de
les mateixes oportunitats de vida, al marge del seu origen o creença religiosa. I per
això és imprescindible treballar i promoure mesures, programes, i acció política, en
general, lluny de prejudicis o estereotips.
Per tot l’exposat, a proposta del grup municipal d’ERC,
S’acorda:
PRIMER. Mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui
discriminació racial.

Marta Puig Puig
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16/07/2020 La secretària acctal.
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16/07/2020 L'alcaldessa

L’any 1966 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia 21 de març
com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial. Més de 50 anys més
tard d’aquesta proclamació, es fa imprescindible continuar reivindicant una societat
igualitària i lliure de discriminació racial.
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SEGON. Assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la
convivència respectuosa amb la diversitat de la ciutadania, amb tota la ciutadania
d’origen divers.
TERCER. Manifestar l’adhesió a les manifestacions o actes per a l’eliminació de la
discriminació racial que se celebrin al nostre municipi o país.
QUART. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la
Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Micropobles de
Catalunya, així com a totes les entitats del nostre municipi.”
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Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig Puig

S’adopta l’acord per unanimitat.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera



Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.

16/07/2020 La secretària acctal.
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16/07/2020 L'alcaldessa

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i López,
Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader
i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria
Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU).
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