Manifest: Mollet

lliure de rumors!

Des del Consell de Ciutat treballem per una ciutat, on els molletans i les molletanes, i el
seu teixit associatiu, cultural, social, econòmic i polític es pugui adherir a la promoció
d’una societat lliure de rumors1, estereotips2 i prejudicis3. Demanem que els molletans i
les molletanes seguim treballant per un model de ciutat social que suma les diversitats
com a riquesa, dins del respecte dels drets humans i fora de les discriminacions, per
construir un present i un futur des de la plena igualtat de drets i deures.
Afrontem els rumors, estereotips i prejudicis que corren per la ciutat, principalment
en els àmbits de:










La convivència
L’ús dels espais públics
El comerç
L’ocupació
La sanitat
L’educació
Els serveis socials
La mobilitat
Les activitats

Els rumors s’han de combatre amb la informació, la transparència, el diàleg i el
coneixement en la diversitat que sempre ens enriqueix i ens fa progressar. Estem
convençuts que la ciutat no només progressa amb els avanços tecnològics i les riqueses
materials; la ciutat progressa, i molt, sobre els avanços ètics en convivència, en
desenvolupament sostenible, en justícia, en igualtat i en participació dels molletans i de
les molletanes.
Per tot això, des del Consell de Ciutat...
1. Sabem que vivim en una societat complexa i amb contínua transformació, amb la
incorporació de noves qüestions a l’agenda urbana -com l’ús dels espais públics, la
mobilitat, la interculturalitat o el desenvolupament sostenible- que cal gestionar amb
la màxima col·laboració de tots i de totes.

Rumors: Són declaracions sobre personers, grups o esdeveniment que es difonen d’una persona a altra
sense que se’n demostri la veracitat i tenen credibilitat no perquè hi hagi proves directes que els sostinguin,
sinó perquè hi ha molta gent que els creu (s’adeqüen a les conviccions pròpies)
2
Estereotips: Atribucions generalitzades de determinades característiques d’alguns membres d’un grup al
seu conjunt. S’atribueixen qualitats a una persona com a membre d’un grup i no se la jutja per la seva
individualitat (Myers 1995). Són creences que ens ajuden a simplificar la realitat i per si mateixes no són
ni negatives ni positives.
3
Prejudicis: Actitud hostil i desconfiada envers alguna persona que pertany a un col·lectiu, simplement a
causa de la seva pertinença a aquest grup (Allport 1954). El prejudici va relacionat amb sentiment i emocions.
1

2. Volem ser actius contra aquests rumors, estereotips i prejudicis, i trencar el silenci
que crea espais d’impunitat, que en moltes ocasions ens fa ser-ne còmplices; i ho
farem a través del diàleg i de compartir la informació per rebatre’ls.
3. Davant de qualsevol manifestació de rumors, estereotips i prejudicis, responem dient
que cap expressió de racisme ni de xenofòbia té cabuda a la nostra ciutat, ni forma
part dels valors de la nostra societat.
4. Volem reforçar l’acció ciutadana i impulsar les sinergies necessàries, de la mà de la
societat organitzada i de la ciutadania, per lluitar contra els rumors, estereotips i
prejudicis, que sempre són negatius i que ens perjudiquen a tothom.
5. Cal estar amatents a les noves realitats, com demana la Unió Europea, en la lluita
contra la difusió i el reenviament de rumors, estereotips i prejudicis a través de les
xarxes socials, que perjudiquen severament els drets de ciutadans i de ciutadanes; a
través de les noves vies tecnològiques de comunicació que es propaguen
massivament a través de textos, àudios i vídeos.
Per tot això, us proposem quatre coses que podeu fer per un Mollet lliure de rumors:
a) Que us adheriu signant com a molletà/molletana o com entitat, club o col·lectiu a
aquest Manifest Mollet lliure de rumors. Rebreu un distintiu perquè pugueu lluir-lo
a la ciutat, per a que siguis actiu i activa contra els rumors, estereotips i prejudicis.
b) Que consulteu l’espai web Mollet Antirumors (www.molletvalles.cat/antirumors) per
obtenir informació per combatre els rumors, estereotips i prejudicis que corren per les
ciutats.
c) Que utilitzeu la Bústia antirumors (www.molletvalles.cat/bustiaantirumors) per
comunicar-nos rumors, estereotips i prejudicis que corren per la ciutat i d’aquesta
forma poder aturar-los.
d) Si encara voleu donar un pas més, com a ciutadà/ana o com a entitat podeu ser un
agent antirumors. Marqueu la casella de més avall i us convocarem, si sou un grup
suficient, a una trobada formativa que farem el primer semestre de 2018 per impulsar
la Xarxa Antirumors Mollet, en col·laboració amb d’altres xarxes antirumors.

Vull/volem ser agent antirumors?
Nom i cognoms
Nom entitat o club
DNI o CIF de l’entitat
Correu electrònic
i/o telèfon de contacte

Sí ⃝

No ⃝

