
 
 

MOCIÓ EN FAVOR DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I EN CONTRA DE LA 

PROHIBICIÓ DE L’EXHIBICIO DE SIMBOLS “NO OFICIALS” EN FAÇANES 

D’EDIFICIS PÚBLICS 

 

El passat 1 de juny el Tribunal suprem va emetre un dictamen que prohibeix l’exhibició 

de símbols no oficials en façanes d’edificis públics, segons una sentència sobre 

l’exhibició de la bandera tricolor canària a l’Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Aquesta sentència fereix greument el dret a la llibertat d’expressió i afecta greument la 

possibilitat de representar la diversitat de la nostra ciutadania en un moment on aquest 

dret ja ha estat danyat en repetides ocasions. 

El consistori molletà ha de poder, en dies assenyalats, i si així ho determina, poder 

mostrar símbols de diferents sensibilitats socials com la bandera LGTBI+, el llaç lila  

dels drets de la dona, banderes republicanes, pancartes en favor de la pau, contra el 

racisme i la xenofòbia, etc... La manifestació de la defensa dels drets, a partir dels 

símbols que representen, mai pot ser considerada com una pèrdua de neutralitat de 

les institucions. 

Aquesta resolució afecta directament la possibilitat de seguir mostrant símbols dels 

diferents col·lectius i sensibilitats de Mollet del Vallès. El pluralisme, l’expressió de 

solidaritat i de sensibilitats polítiques, així com de la diversitat, són elements 

consubstancials a la nostra identitats i ens fan ser i sentir orgullosos de pertànyer a 

aquesta ciutat. I és que al llarg de la història, sempre que hi ha hagut fets rellevants 

l’Ajuntament de Mollet -com a representant legítim de la ciutadania- ha decidit 

pronunciar-se. 

 

Per tot l’exposat anteriorment, des del grup municipal d’Ara Mollet ERC – MES es 

proposa al ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- L’Ajuntament de Mollet del Vallès es referma en el compromís amb la 

pluralitat social i ideològica i amb la capacitat de poder expressar els acords polítics 

exhibint els símbols que cregui convenients. 

SEGON.- L’Ajuntament de Mollet del Vallès es compromet a defensar la llibertat 

d’expressió i el pluralisme polític i cultural que representen l’exhibició d’aquests símbols. 

 

 


