LA PARADOXA
Fa pocs dies es va celebrar a Mollet un Ple extraordinari per demanar
l’alliberament dels presos polítics. Aquest ple el vam demanar els grups
municipals d’Ara Mollet ERC Mes i el Partit Demòcrata.
La moció que vam presentar per aquest ple estava centrada en demanar
l’alliberament dels presos polítics i no feia cap valoració sobre posicionaments
ideològics per aconseguir el màxim de suports. És evident que la figura del pres
polític és un concepte que pot aconseguir acords amplis, mentre que entrar a
valorar els posicionaments ideològics d’aquests presos polítics i els seus partits
o entitats, genera enfrontaments, per una banda legítims, però que
inevitablement fa disminuir els suports d’altres formacions.
Malgrat aquest esforç per evitar l’enfrontament ideològic, ens vam trobar amb
una situació contraposada: una esmena a la totalitat presentada per Canviem
Mollet amb el suport del PSC. Una esmena que, per aconseguir el suport del
PSC, obligava necessàriament a fer valoracions polítiques que anaven més enllà
de parlar de la pròpia figura dels presos polítics. Aquesta moció ens obligava als
grups municipals proposants a renunciar a la DUI, un concepte que, per altra
banda, és el que havia portat a totes les persones afectades a la presó. És
evident que ni el grup municipal d’Ara Mollet ERC Mes ni el Partit Demòcrata
podíem renunciar a un concepte com és la DUI i, menys encara, quan sabem
que els propis presos polítics als que feia referència la nostra moció tampoc
estarien disposats a renunciar-hi.
El resultat de tot això és una esmena presentada per part de Canviem Mollet com
un vestit fet a mida pel PSC de Mollet. Una moció que es va aprovar amb els
únics vots de Canviem Mollet i el PSC i que va rebre els vots en contra d’Ara
Mollet ERC Mes i el Partit Demòcrata. Una moció que va ser aprovada per dos
partits polítics que no tenen cap pres polític i rebutjada pels dos partits polítics
del ple de Mollet que tenim presos polítics entre les nostres files. D’això se’n diu
una paradoxa i una paradoxa és un fet contradictori que va en contra del sentit
comú. Una paradoxa, per altra banda, de molt mal gust.

