Drets humans i silencis que fan mal
Aquestes darreres setmanes Mollet ha rebut activistes defensors dels Drets Humans
que donaran diverses conferències, entre d’altres motius per que la ciutat es va declarar
en el seu dia “Ciutat defensora dels Drets Humans”.

És una paradoxa que en aquest moments en que alguns polítics catalans es troben
presos a la província de Madrid, des de l’Ajuntament es coordini per organitzar aquestes
activitats i en canvi, des del govern municipal no s’hagi fet cap gest, encara que sigui
per humanitat, per posar en evidència que s’estan vulnerant els drets més bàsics de
diversos polítics, als quals a més de posar-los en presó preventiva ,se’ls ha allunyat de
les seves famílies.

Molts d’aquests polítics han signat en el Llibre d’Honor de la nostra ciutat, i a més, des
de la seva responsabilitat de govern han gestionat recursos que s’han enviat a Mollet
des de la Generalitat. Creiem que no s’hi val el silenci del govern municipal del PSC, no
costa gaire fer un gest d’humanitat.

En aquests empresonaments preventius, ha quedat més que demostrat la falta de
independència del jutge, que sembla que vulgui escollir qui ha de ser el proper President
de la Generalitat, i a més va privar a Jordi Turull de continuar essent candidat a la
Presidència de la Generalitat, ja que segons el jutge no garantia el retorn a “un
autogovern encertat”, suposem segons el seu parer més polític que judicial.

Amb el Partit Popular al govern de l’Estat i Ciutadans en plena cursa cap a la Moncloa,
els poders “es creuen” a Espanya, és a dir, no hi ha divisió de poders. Mentre el govern
del Partit Popular diu quan els processen i per què els condemnaran, el Suprem ens diu
quin president hem de votar els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. En els tribunals
cal fer-hi justícia i no política.

Entretant el Partit Socialista calla........

