
4. Moció per a que es torni a penjar el llaç groc i la pancarta de llibertat preses i 

presos polítics i exiliats a la façana del Consell Comarcal del Vallès Oriental  

  

 

“RELACIÓ DE FETS  

  

Atès que arrel de la situació excepcional que està vivint Catalunya i les seves 

institucions, que es veuen greument represaliades a causa de la presó preventiva 

injusta dels nostres dirigents polítics i de la persecució dels exiliats i exiliades per part 

de l’estat espanyol, molts edificis públics, en sintonia amb la ciutadania, van decidir 

exhibir símbols, com el llaç groc o pancartes,  per exigir la llibertat del nostre país. 

L’equip de govern que aleshores estava al capdavant del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental va decidir penjar aquests símbols a la façana de l’edifici d’aquesta institució a 

requeriment d’una moció aprovada pel Plenari d’aquesta.    

  

Atès que el passat mes d’abril la Junta Electoral Central va emetre una resolució en la 

que prohibia l’exhibició de llaços grocs i banderes estelades als edificis públics en motiu 

de les eleccions generals que van tenir lloc del dia 28 d’abril, el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental va decidir retirar aquests símbols de la seva façana.  

  

Atès que en el darrer ple del celebrat el passat 24 de juliol de 2019, el Grup d’Esquerra 

Republicana de Catalunya va demanar a Sr. Francesc Colomé, president d’aquesta 

institució, si tornaria a penjar el llaç groc i la pancarta que exigia la llibertat de les preses 

i els presos polítics i dels exiliats i exiliades, aquest va contestar afirmativament dient 

que sense cap dubte tornarien a penjar aquests símbols a la façana de l’edifici del 

Consell Comarcal si s’aprovava pel Plenari.  

  

És per això que Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya i la CUP 

demanen els següents acords:  

  

Instar al Plenari del Consell Comarcal a la col·locació del llaç groc a la façana de la seu, 

així com la pancarta amb el lema “llibertat presos i preses polítics i exiliats i exiliades”.  

 


