
Es constata que la crisi generalitzada afecta de manera greu, sense gaires distincions, la ciutadania de Mataró. Una 

crisi que multiplica els riscos d’exclusió social, que arrossega persones, famílies i col·lectius cap a situacions molt 

per sota del llindar de la dignitat i que, en ocasions, els allunya de la possibilitat d’atenció per part dels serveis 

públics encarregats d’assegurar l’estat del benestar. 

Davant aquesta situació, les associacions o entitats que subscriuen aquest manifest consideren important fer un pas en-

davant en la consecució dels objectius de cohesió i convivència sobre la base dels valors que a continuació s’esmenten. 

Les entitats que formem part del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència volem, amb 
aquest manifest, fer una crida a totes les entitats, partits polítics i agents socials a comprometre’ns a treballar per 
un Mataró on es garanteixin els drets humans i l’acompliment dels deures per part de tothom. Un Mataró on s’actuï 
amb solidaritat i cooperació, una ciutat acollidora des del valor de l’hospitalitat, que s’impliqui activament per la 
igualtat, que treballi a favor de l’autonomia personal des de la creença que la diversitat i la interacció són la base 
de la convivència.

Des del teixit associatiu volem visibilitzar i treballar per la plena igualtat de totes i cadascuna de les persones, in-
dependentment del seu origen, nacionalitat, gènere, edat, capacitats o  qualsevol altra condició.

Reconeixem i valorem molt positivament la diversitat existent a la nostra ciutat, al nostre país, per la gran oportu-
nitat que representa a tots els nivells, i treballem per la convivència per tal de construir una societat plural i a la 
vegada socialment cohesionada, una societat de tothom i per a tothom.

Per tots aquests motius, demanem al conjunt d’entitats de Mataró l’adhesió a aquest manifest, a favor de la cohesió 

social i la convivència i a treballar per la millora de la nostra ciutat, així com: 

 No discriminar des de la nostra entitat cap persona per origen, nacionalitat,  
 gènere, edat, capacitats o qualsevol altra condició.

 Fomentar en totes les nostres actuacions la cultura de la pau,  
la participació i el respecte als drets humans.

 Demanar als nostres agents polítics, socials i econòmics que es treballi per  
 la supressió de les desigualtats existents a la nostra societat, sempre tenint en compte 
 de donar suport a  les persones i grups més vulnerables i facilitant les condicions  
 necessàries que permetin conviure en pau i respecte als drets humans.
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