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molt divers. La majoria de nouvinguts provenen de I'América Central ¡ del Sud (44,5%),
del Magreb (17,6%) ¡ de la Unió Europea (15,7%) ¡ Ies nacionaiitats més comunes són
Honduras, Marroc ¡ Romania. Girona és, doncs, una ciutat molt diversa, pero
malauradament moltes vegades el desconeixement mutu alga barreras entre les
diferents comunitats ¡ impedeix i'assoliment de majors cotes de cohesió social.

En aquest sentit, una Girona per a tothom s'ha de construir amb una mirada global,
que inclogui la de les persones nouvingudes Pensem, també, que una bona gestió de
la diversitat repercuteix positivament en el conjunt de la ciutadania. Tot ¡ que a Girona
no patim greus problemes de convivencia, és imprescindible promoure la relació,
comunicació ¡ interacció entre tots els vei'ns ¡ vei'nes, sigui quin sigui el seu origen. La
creació d'espais ¡ de dinámiques de relació genera confianca interpersonal, construeix
xarxes cíviques ¡ acumula un capital social que pot revertir en positiu al conjunt de la
societat.

Per tots aquests motius, pensem que el Consistori ha d'aprofundir en les politiques
públiques de gestió de la diversitat ¡ de la immigració ¡ actuar en dues grans linies:
d'una banda, promoure la igualtat real de drets, deures ¡ oportunitats socials de tots els
ciutadans; ¡ de I'a|tra, promoure la interacció positiva entre tots ets ve'ins ¡ vei'nes
posant émfasi en el sentiment de pertinenca compartit, tot estimulant el contacte, el
coneixement mutu ¡ el diáleg com a via per fomentar la cohesió. Per aquestes raons,
proposem a APROVACIÓ d'aquest plenari:

1. Visibilitzar ¡ normalitzar la diversitat cultural present a la ciutat a través de
mesures com ara campanyes de sensibilització, tallers antirumors o
experiéncies de diáleg intercultural.

2. Impulsar experiéncies de mediació en aquells casos en es detectin problemes
de convivencia relacionats amb prejudicis xenófobs 0 amb persones
nouvingudes en general.

3. Realitzar activitats formatives per al personal de l'Ajuntament amb I'objectiu de
capacitar-Ios millor per a atendre una ciutadania diversa.

4. Promoure I'associacionisme entre persones nouvingudes amb campanyes/destinades als diferents col-lectius d'immigrants de ia ““tat, ¡ sobretot, a les
persones no organitzades.
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V Maria Mercé Roca
Portaveu d'ERC-MES

Girona, 3 5 de febrer del 2018
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