
MOCIÓ DE LA CUP PER RECLAMAR EL DRET DE VOT

 PER A TOTES LES PERSONES QUE VIUEN A FIGUERES

Figueres i  els  seus barris,  com la  resta del  país,  s’han construït  gràcies a l'aportació

constant de la immigració. No obstant, el desenvolupament i la riquesa econòmica, social i

cultural associada a l’esforç de les treballadores i els treballadors que van arribar i encara

arriben d’altres contrades, no s’ha vist equiparada pel que fa a la igualtat efectiva de drets.

Si bé és cert que la ciutadania figuerenca sempre ha donat suport a l’acollida i suport de

les migracions, des de les administracions no s’ha respost sempre de la mateixa manera.

Actualment a Figueres hi viu un 28% de persones d'origen estranger, que representen

més  de  90  nacionalitats  diverses.  Per  la  seva  situació  administrava  de  persones

estrangeres,  veuen restringits  els  seus drets fonamentals  a l’habitatge,  al  treball,  a  la

salut... però, també, a un dret bàsic, el dret al sufragi actiu i passiu. Així, ens preguntem,

com es pot construir una societat cohesionada i justa si neguem el dret democràtic més

elemental a gairebé el 25% de la població major de 18 anys que resideix a la ciutat?

En  conseqüència,  la  distribució  del  consistori  que  sortirà  de  les  properes  eleccions

municipals, el 24 de maig, no serà representativa de la realitat diversa del nostre municipi,

i posarà en entredit la legitimitat dels nous càrrecs polítics. 

Des de la institucions Europees, fins a les d'àmbit nacional han reconegut la participació, i

en concret la participació política, com un pilar fonamental de la cohesió social, a través

de  diferents documents oficials  com el  Manual  de la UE sobre integració o el  Pacte

Nacional per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.

Per tot això, demanem al Ple de l'Ajuntament de Figueres que acordi:

1. Denunciar el dèficit democràtic que representa el fet que una part important de la

població de casa nostra no tingui dret a vot a les eleccions.

2. Instar els governs de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat espanyol a estendre

el  dret  a  vot  a  totes  les  ciutadanes  i  ciutadans  residents  a  Catalunya,

independentment del seu origen o de la seva situació administrativa.

3. Donar tot el suport necessari, tan material com polític, a les campanyes a favor

del dret de vot per tothom.

4. Fer un reconeixement explícit als treballadors i treballadores immigrades que han

estat un factor clau de prosperitat i enriquiment del nostre municipi i emprendre i

donar suport a iniciatives en aquest sentit.


