PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE ELS
FETS DEL 11 DE JUNY (modificació proposada per ACR)
El Ple de l’Ajuntament de Rubí, conformat per les forces polítiques democràticament
escollides en les eleccions municipals celebrades el passat 22 de maig, lamenta i
rebutja les accions agressives, els insults, les desqualificacions injustes i la persecució
de què van ser víctimes regidors i regidores, a més de familiars, amics i personal
municipal, durant la celebració de la sessió de constitució del nou Consistori el passat
11 de juny.

La indignació i el malestar de bona part de la ciutadania de Rubí, totalment
comprensible i amb què coincidim en molts aspectes, no poden ser mai excusa ni
coartada per a l’agressió verbal i la intimidació per part de ningú. La llibertat
d’expressió, un principi fonamental del nostre sistema democràtic i de les seves
institucions, aconseguida i mantinguda a partir la lluita de molta gent (partits polítics,
sindicats, organitzacions diverses i, en general, pel teixit de la societat civil), només té
sentit a partir del respecte per totes les persones i les idees democràtiques.

La llibertat de reunió i manifestació que s’exerceix de manera sobirana pel poble, i que
està recollida en l’ordenament jurídic, s’ha de desenvolupar sense cap mena de
limitació però, alhora, sense derivar en fets tan lamentables com els que van tenir lloc
el passat dissabte. Uns fets que distorsionen les raonables demandes de canvis en la
nostra societat i en les nostres institucions, que no ajuden a millorar la participació en
la democràcia local i que dificulten la convivència i el respecte per tothom.

En democràcia hi ha canals, i cal articular-ne més encara, per expressar el dissens, la
discrepància i la indignació sense necessitat d’atacar la dignitat i el respecte a les
persones. L’Ajuntament treballarà per construir llocs de trobada i debat per tothom que
vulgui aportar idees per millorar la ciutat, des de l’acord o des de la crítica raonada,
incloent persones i col·lectius “indignats” que no estiguin d’acord a fer servir els insults
i les desqualificacions dels representants polítics o qualsevol persona de la nostra
ciutat.

