MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT
CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DELS CDR I PEL RESPECTE A LA LLIBERTAT
D’EXPRESSIÓ
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE
DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI
DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ
OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

Diverses organitzacions han manifestat en els darrers dies, coincidint amb el 50è
aniversari de l’assassinat de Martin Luther King:

- La més ferma condemna de l’estat d’amenaça i persecució permanent a què s’està
sotmetent a organitzacions i persones per part de certes institucions públiques i
mitjans de comunicació pel simple fet de defensar la independència de Catalunya,
atemptant greument contra el seu dret a la lliure expressió.
- La denúncia de la voluntat absolutament abusiva de les institucions de l’Estat
espanyol de criminalitzar organitzacions com els CDR (Comitès de Defensa de la
República) i les seves accions pacífiques, amb acusacions del tot fora de lloc.
Per tot això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Sumar-nos a la condemna de la criminalització que s’està fent, per part
de la Fiscalia, mitjans de comunicació i partits com el Socialista, d’organitzacions com
els CDR i de les accions de desobediència civil no violenta que duen a terme en
defensa de l’aplicació del resultat de les urnes.
SEGON.- Comprometre’ns com a Ajuntament a garantir que es respectin els drets i
la seguretat de les persones que participin d’aquestes organitzacions i accions.
TERCER.- Vetllar per evitar accions contra la llibertat d’expressió que s’estan duent
a terme per part de persones o grups al nostre municipi.
QUART.- Publicar i difondre aquests acords i fer-los arribar a l’Associació Catalana
de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Municipis per la
Independència i l’Assemblea d’Electes de Catalunya.
Premià de Dalt, Països Catalans, 6 d’abril de 2018
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