
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL A FAVOR DELS LLAÇOS GROCS ALS ESPAIS 
PÚBLICS I PER SANCIONAR A QUI ELS RETIRIN.

Els llaços grocs s’han convertit en el símbol reivindicatiu que utilitzen els catalans per mostrar el 
seu rebuig contra la vulneració de drets civils fonamentals.

El color groc està associat al sol, a la calor, a l'optimisme, a la saviesa, la intel·ligència i la 
imaginació. En molts països és testimoni d’èxit, de prosperitat i poder. El color groc també és 
apreciat pel contrast amb la foscor i les tenebres. Al Japó simbolitza la gràcia i la noblesa.

Per altra banda, els llaços són petites peces de cinta que formen un llaç, o representacions 
d’aquesta, que s’utilitzen a diferents llocs del món com a solidaritat i manifestació de suport cap 
a certes causes o opinions, o de reivindicació per a certes reclamacions socials, culturals, 
polítiques. Són símbols de solidaritat passiva que poden tenir molts colors vinculats a la causa, 
opinió o reivindicació amb la qual s’empatitza. 

Els llaços solidaris solen enganxar-se a la roba o lligar-se a alguns objectes, com per exemple a 
les antenes dels cotxes. Quan es vol manifestar un suport més rotund s'enrotllen grans llaços a 
arbres o pals de serveis. També se solen representar els llaços en adhesius per a objectes o 
cotxes o en imants. El concepte de llaç solidari com a decoració de cotxes es va fer molt popular 
als Estats Units arran de l'èxit de la campanya del llaç groc com a record o nostàlgia pels soldats 
americans absents.

Els llaços també han estat emprats com a símbol de dol amb el llaç negre.

En el cas català el llaç groc no és una reivindicació de la independència, és una reivindicació 
contra la presó cautelar d’activistes socials i càrrecs electes per les seves idees polítiques i 
també els utilitzen força persones que no són independentistes, però que estan a favor dels drets
de les persones injustament tractades o que s’han escandalitzat per aquestes situacions.

En aquest sentit, hi ha hagut moltes persones i entitats que han tingut la necessitat de mostrar la 
seva opinió i  el seu neguit personal per la situació que s’està vivint al país, a Catalunya, per les 
moltes de les persones injustament tractades per l’Estat espanyol, col·locant llaços grocs en els 
espais públics i en espais privats.

Malgrat això, a d’altres persones els hi molesta la visió de llaços grocs i els treuen o, fins i tot, 
s’organitzen en grups per treure’ls i ho tracten com si fos brutícia o quelcom repulsiu, obviant, 
vulnerant i atacant els sentiments i el dret de llibertat d’opinió i expressió de les persones, 
afectades emocionalment, que els han posat.    

Arrencar els símbols aliens, en comptes de proposar els propis, sempre és signe d’intolerància, 
signe d’excloure al diferent. Justament és l’eix unificador de la ideologia feixista. I més en el cas 
dels llaços grocs. 

Arrencar llaços grocs no és discrepar de l’independentisme, és aplaudir la violència institucional 
-perquè un empresonament és un acte de violència institucional- contra aquestes persones. Qui 
arrenca llaços grocs està dient que vol a la presó als afectat, fins i tot abans que els jutgin. Per 
ells, ja estan jutjats i condemnats. Però, al mateix temps, és proclamar-se còmplice de la 
repressió. I quan aplaudeixes la violència institucional és més fàcil que et sentis avalat per fer 
servir la teva força personal en la mateixa direcció (Por España, me atrevo). Una força avala 
l’altra, i a l’inrevés. Aquesta pinça és una de les coses més inquietants de les que estan passant 
avui a Catalunya.

Tampoc podem deixar de banda que aquest grups que es dediquen a treure llaços grocs pel 
país, que es desplacen canviant de municipi, i a municipis aliens a ells mateixos, que es tapen 
les cares perquè ningú els identifiqui, estan farcits de radicals d’extrema dreta, feixistes i 
franquistes, que busquen la provocació i l’enfrontament amb les persones de bona fe que se 



senten violentats en els seus sentiments quan es treuen els llaços grocs, i que, a Arenys de 
Munt, som una gran majoria.

És per aquest motiu que hem de considerar que la retirada dels símbols que ha aprovat aquest 
Ple, de forma majoritària, representen un acte de vandalisme i, com administració pública, hem 
d’actuar i impedir a aquests grups violents i provocadors les seves actuacions al nostre municipi,
com a mostra de rebuig a la impunitat amb que actuen aquests grupuscles feixistes.

En aquest sentit des de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

DECLAREM QUE

Primer.- Manifestem el suport a la col·locació de llaços groc en llocs públics, qualsevol altre 
símbol símbol que és consideri, per tal de reivindicar per la presó cautelar d’activistes socials i 
càrrecs electes és injusta i injustificada. Creiem fermament en l’exercici dels drets fonamentals 
de llibertat d’opinió i de llibertat d’expressió en l’espai públic i privat.

Segon.- Condemnem que  es retirin aquests símbols de la via pública per part de persones 
alienes a qui els ha posat. Si a algú li molesta que arenyencs i arenyenques expressin lliurement 
la seva opinió en l’espai públic, que faci una petició a aquest Ajuntament i que es valorarà la 
necessitat d’atendre-la des de l’administració pública i per operaris públics.

Tercer.- Valorarem la possibilitar de sancionar a totes les persones que retirin símbols de la via 
pública i d’espais privats, sense les autoritzacions pertinents, en compliment de l’Ordenança de 
Convivència i Civisme de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en concret dels articles 7.1, 7.2, 8.1, 
8.2, 9.1 i 9.2 , per tal de fer efectius els deures dels ciutadans recollits en l’article 4 (apartats 1a, 
2, 3, 4 i 5) . En aquest sentit, les sancions seran les recollides en aquesta ordenança, annex 1, 
per vulneració dels articles 14.2d i 27.2, que són de 200 i 100 euros.

Quart.- Informarem d’aquestes circumstàncies a les entrades del poble de forma ben visible, tal 
com regula l’article 7.3, apartats a, b, c i g de la mateixa ordenança. 

Arenys de Munt, 17 de maig del 2018
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