
 
 
 

 
MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT 

D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE LA PLATAFORMA “NO CALLAREM” 

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 últims anys hem viscut un increment de la repressió exercida sobre la llibertat 
d’expressió i manifestació. A les diferents actuacions de l’Audiencia Nacional 
actuant amb criteris polítics conservadors es va sumar la Ley Mordaza i la reforma 
del Codi Penal com a eines de censura i control. Les darreres condemnes dels 
cantants Valtònyc, Pablo Hasél, els judicis contra La Insurgencia, tuitaires, 
humoristes, periodistes i una llarga llista d’activistes socials, la retirada d’obres 
d’art o el segrest del llibre Fariña ens obliga a organitzar-nos per donar una 
resposta contundent. 

#NoCallarem mentre hi hagi lleis per emmordassar-nos. 

#NoCallaremos mentre hi hagi una sola persona represaliada a l’Estat espanyol 
per expressar-se, actuar o pensar de manera contrària al règim. 

#NonCalaremos mentre hi hagi activistes perseguides per denunciar vulneracions 
de drets humans. 

#NunVamosCallar mentre es persegueixin persones tan sols per expressar 
opinions a les xarxes socials. 

#EzGaraIsilduko mentre es limiti la llibertat de creació artística, mentre es retirin 
peces d’art, mentre se censuri la literatura, mentre es coarti l’humor i la sàtira, 
mentre se censurin lletres de cançons. 

#NonCararam mentre es vulgui empresonar a cantants, humoristes, artistes, 
activistes. 

#NoCallarem mentre hi hagi persones a la presó per les seves idees. 

#NoCallaremos perquè demà pots ser tu. 

Per tot això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Sumar-nos als artistes, col·lectius, organitzacions i persones que donen 
suport a la Plataforma No Callarem, adherint-nos al seu manifest i aixecant-nos 
contra la censura i per la llibertat d’expressió. 

SEGON.- Comprometre’ns a seguir lluitant i aixecant-nos col·lectivament contra la 
censura i per la llibertat d’expressió. 

TERCER.- Publicar i difondre aquests acords i fer-los arribar a la Plataforma No 
Callarem, 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. 
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