Onze de Setembre
Ha passat un altre Onze de Setembre, enguany el Grup Municipal, ara, de Junts
per Mollet hi ha participat després d’uns anys de no ser-hi. Estem al
començament un nou mandat de quatre anys i volem restablir la normalitat
institucional, a l’espera d’algun gest generós des de l’alcaldia ver aquelles
persones que per defensar uns drets, del tot legítims s’han vist privats de la
llibertat o pateixen exili.
L’acte institucional de l’Onze de Setembre a Mollet es va dissenyar, fa anys, com
un acte inclusiu en defensa de les llibertats de Catalunya i també en homenatge
a totes aquelles persones que, en la seva defensa van lliurar la seva vida o van
o han estat privats de llibertat i patit exili.
L’acte institucional de Mollet no és un acte propietat de ningú, no hi ha
parlaments, el simbolisme hi és present i cadascú ret homenatge a allò que creu
que ha d’homenatjar.
Junts per Mollet no entén que en la sortida de regidors des de l’Ajuntament fins
el monument, no hi participin tots el regidor de Mollet quan han estat convidats a
fer-ho, encara entenem menys que el Grup Ciudadanos, un partit que es diu
democràtic, no participi en un acte tant transversal en defensa de les llibertats,
sense donar una explicació més o menys acceptable. Sense una explicació, és
un menyspreu tant vers els seu companys de consistori, com també a les
persones presents en l’acte, i possiblement a més d’un dels seus votants.
El valor i simbolisme d’aquest acte institucional que hi veu Junts per Mollet, és
un acte en defensa de les llibertats democràtiques i un homenatge a totes les
persones que han lluitat per aconseguir-les i ampliar-les, i ara més que mai,
homenatge als polítics empresonats de de fa dos anys i també als que pateixen
exili, per organitzar la consultat promesa en els seus programes electorals, en
un país on el 70% dels seus ciutadans creu que cal que la gent que viu a
Catalunya expressi votant el què vol. Així estaríem en una autèntica democràcia,
no en un simulacre custodiat per eines copiades i no transformades del règim
franquista.

