MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS GfP, CiU i ERC-AM. PER
A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL A FAVOR DELS LLAÇOS GROCS ALS
ESPAIS PÚBLICS I PRIVATS
Sant Fruitós de Bages, a 7 de juny de 2018
Els llaços són símbols de solidaritat passiva que poden tenir molts colors vinculats
a la causa, opinió o reivindicació amb la qual s’empatitza.
Actualment, els llaços grocs s’han convertit en el símbol reivindicatiu que utilitzen
les persones, i ara sobretot els catalans, per mostrar el seu rebuig contra la
vulneració de drets civils fonamentals i per denunciar l’empresonament injust de
persones que defensen uns ideals que són totalment legítims.
En el cas català el llaç groc no és una reivindicació de la independència, sinó que
és una reivindicació contra la presó cautelar d’activistes socials i càrrecs electes
per les seves idees polítiques. Alhora, també els utilitzen persones que no són
independentistes que estan a favor dels drets de les persones injustament
tractades o que s’han escandalitzat per aquestes situacions.
En aquest sentit, hi ha hagut moltes persones i entitats que han sentit la necessitat
de mostrar la seva opinió i el seu neguit personal per la situació que s’està vivint al
país, a Catalunya, per moltes de les persones injustament tractades per l’Estat
espanyol, col·locant llaços grocs en els espais públics i en espais privats.
Malgrat això, a d’altres persones els hi molesta la visió de llaços grocs i els treuen
o, fins i tot, s’organitzen en grups per treure’ls i ho tracten com si fos brutícia o
quelcom repulsiu, obviant, vulnerant i atacant els sentiments i el dret de llibertat
d’opinió i expressió de les persones, afectades emocionalment, que els han posat.
En un Estat de Dret ha de prevaldre la llibertat d’expressió, podent exposar
públicament els símbols que representen idees, pensaments i fins i tot emocions i
que no van en contra de ningú, sinó a favor de la llibertat de pensament. Hauria de
prevaldre també el respecte a aquesta llibertat d’expressió, mostrant tolerància per
part d’aquelles persones que pensen de diferent manera i sense malmetre ni
arrencar els símbols aliens.
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 als afectat, fins i tot abans que els jutgin. Per ells, ja estan jutjats i
condemnats.

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 violentats en els seus
sentiments quan es treuen els llaços grocs, i que, a Sant Fruitós de Bages, som
una gran majoria.
És per aquest motiu que hem de mostrar desacord en aquestes actuacions de
retirada dels llaços grocs, considerant-los com a acte de vandalisme i, com
administració pública, hem d’actuar i condemnar les accions d’aquests grups
violents i provocadors les seves actuacions al nostre municipi, com a mostra de
rebuig a la impunitat amb que actuen aquests grupuscles feixistes.

Per tot això, els Grups Municipals GfP, Ciu i ERC-AM a Sant Fruitós de Bages
proposen al ple d’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Davant d’aquesta situació totalment extraordinària manifestem el suport a
la iniciativa social i ciutadana de la col·locació de llaços grocs en llocs públics i
privats, i de qualsevol altre símbol que és consideri oportú per tal de reivindicar la
llibertat dels presos polítics: activistes socials i càrrecs electes, per considerar-la
totalment injusta i injustificada. Creiem fermament en l’exercici dels drets
fonamentals de llibertat d’opinió i de llibertat d’expressió, tant en l’espai públic com
el privat.
Segon.- Donat que pensem que hauria de prevaldre com a llibertat d’expressió
mostrar els símbols d’opinió propis que no arrencar els símbols aliens,
condemnem que es retirin qualsevol símbol de llibertat d’expressió de la via
pública i de llocs privats per part de persones alienes a qui els ha posat.
No obstant, el Ple decidirà
Els portaveus dels GM GfP, CiU i ERC-AM

