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L’Ajuntament condemna enèrgicament i denuncia els
insults i les amenaces rebudes per l’alcalde i la seva
família
L’Ajuntament de Mollet del Vallès condemna enèrgicament els insults, les
amenaces i les pressions que està rebent l’alcalde Josep Monràs i la seva
família. El darrer capítol d’aquests tipus de comportaments execrables ha
tingut lloc aquest passat diumenge, quan un grup de persones
organitzades, s’han plantat davant la casa de l’alcalde des d’on han insultat
greument i han amenaçat al batlle de la ciutat i la seva família. Uns fets que
han portat a Monràs a formalitzar una denúncia davant dels Mossos
d’Esquadra.
El mateix alcalde ha explicat que “aquesta vegada s’han ultrapassat totes les
barreres. No es el primer cop que, aquests darrers dies, ja sigui al carrer o
davant de casa, la meva dona i jo patim les amenaces i els insults dels
intolerants, però aquest cop ha estat un grup organitzat qui s’ha plantat
davant el meu domicili, amb la meva família, i el mes suau que m’ha dit és
feixista”.
Per Monràs “evidentment no tots estem obligats a pensar el mateix, faltaria
més, aquesta és la essència de la democràcia, però construir un país on s’
assenyala al que pensa diferent, és un país que no vull ni per a mi ni per als
meus fills”.
En aquest sentit, Monràs ha tornat a defensar “la ferma voluntat d’aquest
equip de govern, com a demòcrates que som, de votar, però fer-ho amb
garanties, amb diàleg i respectant totes les posicions, sense coaccions ni
amenaces”.
L’alcalde també ha volgut agrair “els suports que he rebut des de tots els
àmbits socials i polítics, fins i tot des del mateix independentisme, però
també voldria posar en evidència els silencis, perquè els silencis també
evidencien posicions”.
Per tot plegat, i davant d’aquests tipus de comportaments intolerants i
antidemocràtics, que en aquest darrer cas s’han traduït en un escarni amb insults
greus davant el domicili de l’alcalde de Mollet del Vallès, l’Ajuntament es referma
en la defensa de la pluralitat política i social, el civisme i el diàleg com a única via
cap a la convivència, el respecte i la democràcia.
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