Mollet contra els rumors
En el passat ple del 29 de setembre La Coalició ICV-EUiA vam impulsar una moció per
tal que l’ajuntament posés en marxa campanyes per lluitar contra els rumors que
circulen entre la població i que tenen continguts racistes o xenòfobs.
És molt típic que tothom ho hagi viscut. Si parlem amb algú sobre els serveis públics o
l’estat de la economia sorgeixen opinions o “fets” que no tenen cap base real però que
circulen com si fossin veritats, coses com que “els comerços dels immigrants no paguen
impostos”, “els immigrants col·lapsen els serveis socials i reben més ajudes que la
població local”, “els immigrants reben ajudes més fàcilment i només pel fet de ser
estrangers”, "fan mal ús dels xecs que li donen per pagar als supermercats” etc. etc.
Són rumors malintencionats i del tot falsos. Per exemple, fa molts anys que els serveis
socials no donen xecs pels supermercats però els rumors continuen. D’altra banda
enverinen la convivència i augmenten la sensació de desafecció per allò que és de tots:
uns serveis públics i els serveis socials que haurien de tenir la major de les
consideracions. I el pitjor: aquests rumors estan molt estesos i són molt difícils
d’eradicar.
Davant d’aquesta problemàtica alguns ajuntaments i d’altres administracions fa anys
que treballen amb serveis o oficines anti-rumors. Per a ICV-EUiA és fonamental que a
Mollet, l’Ajuntament també informi amb rigor i transparència dels serveis que ofereix i
que tothom sàpiga que els criteris per adjudicar-los són pel grau de necessitat de les
persones i mai pel seu origen.
Només amb una ciutadania àmpliament informada podrem millorar la nostra
democràcia i la qualitat de la societat que compartim.
Finalment, el Grup Municipal d’ICV-EUiA vol manifestar la seva satisfacció perquè la
moció, tot i ser modificada pel grup socialista, va tenir l’aprovació de tots els grups
polítics, a excepció del PP que es va abstenir incomprensiblement. Ens alegra que una
proposta de les moltes que fem en positiu sigui aprovada, no és el més habitual. Però
sigui com sigui seguirem aportant les nostres idees i propostes per a fer un Mollet
millor.
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