Nota del President de la Generalitat
20 de març de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, expressa el seu respecte a la institució de la
Sindicatura de Greuges, com a organisme independent i propi de Catalunya.

Reitera el seu convenciment, d’acord amb allò que va expressar el Parlament de Catalunya,
que els llaços grocs no són un símbol partidista. I referma el seu compromís amb la llibertat
d’expressió en l’espai públic, que no ha de ser neutral, sinó lliure.

Els llaços grocs, a Catalunya i arreu del món, són un símbol de record i reconeixement amb
aquelles persones injustament allunyades de la seva societat.

El cap del Govern reitera que no dóna ni donarà cap ordre com li havia exigit la Junta
Electoral Central. El Govern va acordar dimarts que, més enllà de la seva voluntat política,
se seguiran les recomanacions de la Sindicatura de Greuges, mantenint un respecte ple a la
llibertat d’expressió.

Adjuntem la cronologia dels esdeveniments dels darrers dies en relació a la Sindicatura de
Greuges:
•

El President demana opinió verbalment a la Sindicatura de Greuges sobre la
prohibició dels llaços grocs (dimarts 12).

•

El President no retira el llaç groc de la façana del Palau de la Generalitat en el termini
marcat per Junta Electoral Central i envia les al·legacions (dimecres 13).
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•

El Síndic envia un informe al President, i aquest li respon que demanarà alguns
aclariments (divendres 15).

•

La Junta Electoral Central ordena al President que doni instruccions per retirar llaços
i estelades en 24 hores (dilluns 18).

•

El President comunica al Govern que està en interlocució amb la Sindicatura, explica
l’informe rebut divendres i l’Executiu acorda que farà cas a les recomanacions com a
institució catalana i independent que treballa per garantir els drets dels ciutadans
(dimarts 19).

•

El President envia una petició d’aclariments al Síndic (dimarts 19).

•

El President manté el llaç groc al Palau quan acaba el termini donat per JEC (dimarts
19).

•

El Síndic respon els aclariments sol·licitats pel President sobre l’informe (dimecres
20).

