MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT
A FAVOR DELS LLAÇOS GROCS ALS ESPAIS PÚBLICS I PER SANCIONAR A
QUI ELS RETIRIN
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:

Els llaços grocs s’han convertit en el símbol reivindicatiu per mostrar el rebuig contra la
vulneració de drets civils fonamentals.
És una reivindicació contra la presó cautelar d’activistes socials i càrrecs electes per les
seves idees polítiques, i s’ha estès la col·locació de llaços grocs en espais públics i
privats per expressar i fer visible la disconformitat amb aquesta situació de greu
anormalitat.
Malgrat això, d’altres persones es dediquen a treure els llaços, sovint en grups que
s’organitzen per treure’ls tractant-los com brutícia o quelcom repulsiu, obviant,
vulnerant i atacant els sentiments i el dret a la llibertat d’opinió i expressió de les
persones que els han posat.
Arrencar els símbols aliens en comptes de proposar els propis, sempre és signe
d’intolerància, d’excloure al diferent, de no voler permetre expressar-se als qui pensen
diferent. Justament és l’eix unificador de la ideologia feixista. I més en el cas d’aquest
tipus de símbols.
Arrencar llaços grocs no és discrepar de l’independentisme, és aplaudir la violència
institucional -perquè un empresonament és un acte de violència institucional- contra
aquestes persones. Qui arrenca llaços grocs està dient que vol a la presó els afectats, fins i
tot abans que els jutgin. Per ells, ja estan jutjats i condemnats. Però, al mateix temps, és
proclamar-se còmplice de la repressió. I quan aplaudeixes la violència institucional és més
fàcil que et sentis avalat per fer servir la teva força personal en la mateixa direcció (Por
España, me atrevo). Una força avala l’altra, i a l’inrevés. Aquesta pinça és una de les coses
més inquietants i perilloses que estan passant actualment a Catalunya.
Tampoc podem deixar de banda que aquest grups que es dediquen a treure llaços grocs
pel país, que es desplacen canviant de municipi, i a municipis aliens a ells mateixos, que es
tapen les cares perquè ningú els identifiqui, estan farcits de radicals d’extrema dreta,
feixistes i franquistes, que busquen la provocació i l’enfrontament amb les persones de
bona fe que se senten violentades en els seus sentiments i veuen coartats els seus drets
quan es treuen els llaços grocs, i que al nostre municipi som una gran majoria.
És per aquest motiu que cal considerar que la retirada dels símbols aprovats per aquest Ple
de forma majoritària representa un acte de vandalisme i, com a administració pública,
hem d’actuar i impedir a aquests grups violents i provocadors les seves actuacions al
nostre municipi, com a mostra de rebuig a la impunitat amb què actuen aquests
grupuscles feixistes.
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Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Manifestem el suport a la col·locació de llaços grocs en llocs públics, així com
qualsevol altre símbol que es consideri per a rebutjar la presó cautelar injusta i injustificada
d’activistes socials i càrrecs electes per motius polítics. Creiem fermament en l’exercici dels
drets fonamentals de llibertat d’opinió i d’expressió en l’espai públic i privat.
SEGON.- Condemnem que es retirin aquests símbols de la via pública per part de persones

alienes a qui els ha posat. Si a algú li molesta que s’expressi lliurement l’opinió en l’espai
públic, que faci una petició a l’Ajuntament i aquest valorarà la necessitat d’atendre-la des
de l’administració pública i per operaris públics.
TERCER.- Considerem l’opció de sancionar a totes les persones que retirin símbols
de la via pública i d’espais privats sense les autoritzacions pertinents, per tal de fer
efectius els drets i deures dels ciutadans i ciutadanes.
QUART.- Informarem d’aquestes circumstàncies a les entrades del poble de forma
ben visible.
CINQUÈ.- Publicar i difondre aquests acords.
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