Política | Redacció | Actualitzat el 07/09/2020 a les 21:42

Neix la plataforma Mollet Parla «en
defensa de la llibertat d'expressió i
contra la judicialització de la política
a la ciutat»
Diuen que la gota que ha fet vessar el got és el judici contra López i Biescas

La presentació de Mollet Parla, aquest dilluns al davant de l'ajuntament. | Cedida

Polèmica a Mollet del Vallès al voltant de la llibertat d'expressió. Aquest dilluns d'ha presentat, al
davant del consistori, la plataforma Mollet Parla, una organització que, segons defensen, "vol
treballar per la llibertat d'expressió, en defensa del diàleg i el debat enriquidor i contra la
judicialització de la política a la ciutat". Els seus impulsors han explicat que "la gota que ha fet
vessar el got" ha estat la denúncia
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/32753/alcalde/mollet/liders/erc/aniran/judici/ca
s/decathlon) per presumptes injúries i calúmnies que l'alcalde, Josep Monràs, ha fet contra el
regidor d'Ara Mollet, Oriol López, i l'expresident d'ERC a Mollet, Albert Biescas, per unes
declaracions que qüestionaven una operació urbanística. En el seu moment, el govern municipal va
dir que portaria davant la justícia els qui els acusaven d'haver cobrat comissions per aquesta
operació
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/26033/mollet/nega/cobres/comissions/adjudic
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acio/decathlon/portara/autors/aquestes/acusacions/fiscalia) , però López i Biescas defensen que
ells simplement van dir que els hi generava dubtes.
Un dels portaveus de l'entitat ha explicat, segons recullen en un comunicat fet públic aquest
vespre, que es tracta d'"un cas d'ús dels tribunals com a arma contra els adversaris polítics",
amb la voluntat "de fer callar les veus dissidents". "Es pretén inocular por per fer callar les veus
discrepants", ha alertat Dani Vilardell.
De fet, Mollet Parla defensa que no només volen denunciar aquest cas concret, sinó "qualsevol
altra acció repressora que atempti contra la llibertat de pensament i d'expressió de la ciutadania de
Mollet".
La plataforma compta amb les adhesions de 15 entitats, així com de particulars.
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