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21/08/2009

Antifeixistes i Falange es manifestaran el
mateix dia a Arenys de Munt
L'alcalde ha “exigit” veure’s amb el conseller d’Interior, Joan Saura, perquè no vol que el municipi es
converteixi en “un camp de batalla” el dia de la consulta sobre la independència

L'alcalde d'Arenys de Munt, Carles Móra, ha “exigit” aquest dijous al conseller d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació, Joan Saura que el rebi per replantejar la idoneïtat de permetre una
concentració falangista al municipi el mateix dia en què s'hi farà la consulta d'independència, el 13 de
setembre. 

Segons ha explicat a l'ACN, Móra ha enviat un correu electrònic a Saura, explicant-li que pel mateix
dia s’ha convocat mitjançant el Facebook una manifestació antifalangista, de manera que “ara hi ha
nous motius d'alarma”, ha alertat l’alcalde, que diu que no vol que el municipi es converteixi en un
“camp de batalla” el dia de la consulta. 

Per Móra, els convocants d’aquesta marxa a través del Facebook adverteixen que “no es permetrà
l'entrada de cap falangista” a Arenys de Munt, la qual cosa hauria de servir perquè Interior es
replantegés si la Falange ha de poder manifestar-se al municipi el mateix dia de la consulta, pel
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replantegés si la Falange ha de poder manifestar-se al municipi el mateix dia de la consulta, pel
“perill que engendren” dues convocatòries enfrontades.

Per això, ha assegurat que aquest dijous ha enviat un correu electrònic a Saura i Delort, a més del
secretari general del departament, Joan Boada, i destacats dirigents d'ICV, per “exigir” que el rebin
per tractar personalment aquesta qüestió. Per Móra, que el seu partit, la plataforma independent i
EPM Arenys de Munt 2000, estigui federat amb ICV, hauria de “facilitar l'entesa” i per això, ha instat
Interior a “no encaparrar-se” amb la seva decisió de permetre la manifestació el mateix dia de la
consulta. 

Vol que el rebin Saura i el director General de la Policia, Joan Delort, com a responsables polític i
tècnic de la seguretat ciutadana. Pretén demanar-los “empara” davant “l'estat d'indefensió que estem
patint amb tots aquests problemes”.

Interior reitera que no pot prohibir la marxa 

De moment, Interior manté que el departament no pot prohibir el “dret a manifestació” de grups
legals com la Falange i que, seguint les indicacions de l'Ajuntament, van fer una cosa “excepcional”
com canviar el lloc on els falangistes pretenien fer la concentració, davant la sala on es farà la
consulta, precisament per evitar situacions de risc.

Asseguren que només es pot prohibir una manifestació si hi ha no només “sospites”, sinó motius
'molt fonamentats' que portin a pensar que a la concentració s'hi cometran il•legalitats i que acabarà
amb aldarulls. De fet, l'alcalde creu que amb la convocatòria antifeixista, ara ja es dóna aquesta
circumstància. Fonts d'Interior han assegurat desconèixer si grups antifeixistes han comunicat la seva
intenció de manifestar-se al municipi també el 13 de setembre.

I aquestes mateixes fonts han afirmat que els Mossos d'Esquadra posaran “tots els mitjans
necessaris” per garantir la seguretat, el dret a manifestació i el dret a vot dels veïns d'Arenys de Munt.
De fet, Interior ha assegurat que els Mossos dissoldran la concentració falangista si s'hi dóna la
mínima il•legalitat, començant per l'apologia del genocidi.


