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Els Mossos entren a diverses
conselleries i escoles per
comprovar la retirada de llaços grocs
La Junta Electoral va ordenar treure els símbols sobiranistes de tots els edificis
públics

Els Mossos d'Esquadra han entrat a diverses conselleries del Govern i a moltes escoles
catalanes per comprovar que s'han retirat els llaços grocs dels centres i que no s'hagi
incomplert l'ordre de la Junta Electoral Central. Aquesta mateixa havia ordenat la retirada dels
llaços de tots els edificis públics, apel·lant a la neutralitat política d'aquests espais.
Pel que fa als edificis del govern de la Generalitat, l'Assemblea de Treballadors per la Defensa
de les Institucions Catalanes (ADIC) del Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet un fil al
seu compte de Twitter on critica l'acció de la política catalana i explica per què hi havia aquesta
simbologia al vestíbul del Departament.

Des del 1er dia ens hem organitzat i mobilitzat per donar visibilitat a la barbaritat que suposa
tenir, entre d'altres, al conseller legítim de @territoricat
(https://twitter.com/territoricat?ref_src=twsrc%5Etfw) i @mediambientcat
(https://twitter.com/mediambientcat?ref_src=twsrc%5Etfw) l'HC @joseprull
(https://twitter.com/joseprull?ref_src=twsrc%5Etfw) entre reixes pel fet d'haver obeït el mandat
del poble de CAT que va sortir de les urnes pic.twitter.com/4kRxiVmy8V (https://t.co/4kRxiVmy8V)
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? ADIC TES? (@ADIC_TES) 22 de març de 2019
(https://twitter.com/ADIC_TES/status/1109082292188790785?ref_src=twsrc%5Etfw)

Pel que a les escoles, diversos mestres, pares i mares, a més de veïns, també s'han queixat de
l'actuació dels Mossos.
Una parella de @mossos (https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) ha vingut a l'escola
per comprovar que no hi havia llaços grocs, en aquest passadís han comentat que hi havia massa
color groc. pic.twitter.com/fuNXzA9DC4 (https://t.co/fuNXzA9DC4)
? Dani#JoSocMurallaHumana (@danicarmona75) 22 de març de 2019
(https://twitter.com/danicarmona75/status/1109123092742369281?ref_src=twsrc%5Etfw)

Acaben de venir els mossos a l'escola rural de #Perafita
(https://twitter.com/hashtag/Perafita?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Lluçanès
(https://twitter.com/hashtag/Llu%C3%A7an%C3%A8s?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) amb
ordres de despenjar qualsevol simbologia de cara a les eleccions.
Han tret els llaços liles que s'havien penjat el #8M
(https://twitter.com/hashtag/8M?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) per el dia de la dona. És una
vergonya!! #FemXarxa (https://twitter.com/hashtag/FemXarxa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
#llaços https://twitter.com/hashtag/lla%C3%A7os?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
(
? Marsolpan |l*l|? (@Anna_Marsol) 22 de març de 2019
(https://twitter.com/Anna_Marsol/status/1109133583023853571?ref_src=twsrc%5Etfw)
Diversos municipis, escoles i mestres han mostrat el seu rebuig a les actuacions dels agents de
la policia catalana. Les escenes s'han repetit en diversos municipis del territori: Barcelona,
Badalona, Rubí, Terrassa... En el cas de Perafita han retirat llaços liles del 8-M (de fa dos anys) i
no han entrat al centre.

Aquest matí els @mossos (https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) han entrat classe
per classe a l'institut Pompeu Fabra de Badalona per retirar llaços i altres símbols en favor de la
llibertat.
Benvinguts a Turquilunya
? Mussol de Puig (@MussolDePuig) 22 de març de 2019
(https://twitter.com/MussolDePuig/status/1109109850242539520?ref_src=twsrc%5Etfw)

Mossos a l'escola sagrada familia de caldes d'estrac esborrant ara els llaços grocs que havien
pintat els nens per un mural per la pau @soler_toni
(https://twitter.com/soler_toni?ref_src=twsrc%5Etfw) @RaholaOficial
(https://twitter.com/RaholaOficial?ref_src=twsrc%5Etfw) @omnium
(https://twitter.com/omnium?ref_src=twsrc%5Etfw) @assemblea
(https://twitter.com/assemblea?ref_src=twsrc%5Etfw) @ajcaldetes
(https://twitter.com/ajcaldetes?ref_src=twsrc%5Etfw) #llaçosgrocs
(https://twitter.com/hashtag/lla%C3%A7osgrocs?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
@elnacionalcat (https://twitter.com/elnacionalcat?ref_src=twsrc%5Etfw) #llibertatdexpressio
(https://twitter.com/hashtag/llibertatdexpressio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #democracia
(https://twitter.com/hashtag/democracia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #llibertatpresospolitics
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(https://twitter.com/hashtag/llibertatpresospolitics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/sTsOpAt3gd (https://t.co/sTsOpAt3gd)
? miquel guri (@miquelguri) 22 de març de 2019
(https://twitter.com/miquelguri/status/1109105039031918592?ref_src=twsrc%5Etfw)
El cos de policia i la Junta Electoral no tenen cap constància de cap incident en la jornada de
comprovació de la retirada de llaços.
L'escena dels Mossos traient figures d'animals i tractors grocs
L'Assemblea de Treballadors/es per a la Defensa de les Institucions Catalanes del Departament
d'Agricultura ha denunciat a través de les xarxes que, després de rebre l'ordre de la JEC i no
voler veure els mossos retirant llaços i cartells, els han tapat amb figures d'animals i vehicles de
color groc i, malgrat la JEC havia de retirar només llaços, els mossos també han tret els dibuixos
en qüestió.

2) La nostra entrada estava d'aquesta manera... Bé, la de les fotos del presos polítics una mica
més deteriorada, després de patir un atac ultra: no hi havien fotos ni els llaços grocs...
pic.twitter.com/N4vHHuysS6 (https://t.co/N4vHHuysS6)
? adic_DARP ? (@adic_DARP) 22 de març de 2019
(https://twitter.com/adic_DARP/status/1109172058645245955?ref_src=twsrc%5Etfw)

4) La nostra sorpresa ha estat que, després de fer consultes han dit que calia treure els ? els
animalons ??????????, les flors ???? i els aliments ??????? situats a l'entrada i a les finestres
dels llocs de treball dels treballadors del Departament... pic.twitter.com/x7f6HYRUSk
(https://t.co/x7f6HYRUSk)
? adic_DARP ? (@adic_DARP) 22 de març de 2019
(https://twitter.com/adic_DARP/status/1109172099736891392?ref_src=twsrc%5Etfw)

6)
?? I que a més considera que som davant d'un cas clar d'ús del dret a la llibertat d'expressió dels
treballadors del departament...
Amb la qual cosa no pot donar l'ordre de retirada de figures d'aliments, animals i tractors...
? adic_DARP ? (@adic_DARP) 22 de març de 2019
(https://twitter.com/adic_DARP/status/1109172106670022656?ref_src=twsrc%5Etfw)

8) Per que...
????????????
??????
?
On es contemplen a la Instrucció de la JEC?
Repasem, són...
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?? Llaços grocs?
?? Llaços blancs amb ratlles?
?? Altres d'anàleg significat?
?? Fotografia de candidats o polítics?
? adic_DARP ? (@adic_DARP) 22 de març de 2019
(https://twitter.com/adic_DARP/status/1109172109903888384?ref_src=twsrc%5Etfw)

10) Malgrat això s'han posat a la feina...
Típica feina del Sargento Romerales de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil: ?? Arbitrària...
?? No respectant les lleis...
?? Perquè ho dic jo...
?? Saltant-se els drets i llibertats de les persones... pic.twitter.com/BkHwm7a5aK
(https://t.co/BkHwm7a5aK)
? adic_DARP ? (@adic_DARP) 22 de març de 2019
(https://twitter.com/adic_DARP/status/1109172148428517377?ref_src=twsrc%5Etfw)

12) Conclusions:
?? Som en mans d'una Justícia que fa instruccions ambígües que afavoreixen l'arbitrarietat...
?? Tenim policies que no són capaces de fer una mínima interpretacíó usant el sentit comú... I si ho
fan, és sempre en el sentit restrictiu de llibertats i drets...
? adic_DARP ? (@adic_DARP) 22 de març de 2019
(https://twitter.com/adic_DARP/status/1109172167319666688?ref_src=twsrc%5Etfw)

13)
?? Els que som veterans i hem participat en moltes batalles tenim la certesa de que, en qüestions
relatives a llibertats i drets humans, estem molt pitjor que fa 30 anys...
?? O ESPAVILEM O ENS PASARAN PER SOBRE!!!
?? I ESPAVILAR VOL DIR ACONSEGUIR LA INDEPENDÈNCIA!!!
? adic_DARP ? (@adic_DARP) 22 de març de 2019
(https://twitter.com/adic_DARP/status/1109172168972222464?ref_src=twsrc%5Etfw)
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