MOCIÓ DE LA CUP-PA PER NO ENCENDRE ELS
LLUMS DE NADAL COM A PROTESTA CONTRA
L’EMPRESONAMENT DEL GOVERN I DIRIGENTS
D’ENTITATS CIVILS
El poble català està immers actualment en un escenari de negació de llibertats i drets
civils, de supressió de l’autogovern i d’enfrontament a una onada repressiva sense
precedents en un període de suposada democràcia.
D’ençà que va començar la campanya pel referèndum de l’1 d’octubre, l’Estat espanyol
s’ha servit del sistema judicial i policial per escenificar la força d’un Estat de marcat
caràcter autoritari, amb l’objectiu de sotmetre tant a la població que reclama canvis
com a la classe política dirigent compromesa.
Les conseqüències fins al moment són les 1000 persones ferides durant les càrregues
de l’1 d’octubre, més de 700 alcaldesses i alcaldes imputats, l’empresonament dels
presidents de les principals entitats civils sobiranistes del país (Jordi Sánchez i Jordi
Cuixart), així com de bona part del Govern (Vicepresident i 7 responsables de
conselleries).
Aquest escenari altament repressiu i antidemocràtic, ens obliga a no permetre que
s’instauri la normalitat. Davant del cop d’estat que estem vivint mitjançant l’aplicació
de l’article 155, és inacceptable que normalitzem aquests atacs amb una pretesa
quotidianitat.
Els propers dies coincideixen amb el període de festes de Nadal. El tret de sortida
acostuma a ser l’encesa dels llums al carrer, donant inici a uns dies que es
caracteritzen majoritàriament per les celebracions amb familiars i amistats. En aquest
sentit, no podem oblidar que hi ha persones empresonades i privades de llibertat.
Per tot l’exposat, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu
(CUP-PA) proposa al Ple de la Paeria, l’adopció dels següents ACORDS:

-

PRIMER:
Suspendre l’encesa de l’enllumenat públic de Nadal en solidaritat
als presos polítics i com a mesura de protesta i resistència pacífica efectiva. No
encendre els llums per les Festes és una mostra de rebuig a la repressió, de
suport als presos polítics i de solidaritat amb les seves famílies i entorn més
proper.

-

SEGON:
Informar dels motius i dels acords d’aquesta moció als
comerciants (via carta o correu personalitzat) i a tota la població en general (via
canals d’informació habituals).

-

TERCER:
Repartir per tots els comerços un cartell, amb l’objectiu
d’informar i conscienciar a tota la seva clientela del motiu de l’apagada de
l’enllumenat nadalenc.

-

QUART:
En el cas de l’alliberament de tots els presos polítics, es procedirà
a l’obertura immediata de totes les llums de Nadal.

Cervera, a 16 de novembre de 2017

