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Girona
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER

GARANTIR LA NEUTRALITAT INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Lºalcalde o alcaldessa és la figura més representativa que te una ciutat, és
l'element de més importáncia institucional.

La responsabilitat d'un alcalde o alcaldessa és la de vetllar per l'ordre ¡ la

convivencia de tothom, respectant les diferents ideologies que conviuen en la

ciutat.

Es clar que la linia ideológica de I'alcalde o alcaldessa, no pot perjudicar la

nostra ciutat ni tampoc aquells que ens visiten.

En I'entorn politic que vivim, és encara més rellevant que la máxima

representant de Girona no utilitzi cap element que pugui enterbolir Ia neutralitat

institucional.

L'alcalde o alcaldessa, mai hauria de barrejar una ideologia amb un acte tan

multitudinari com ho són les fires de sant narcis, un acta Iúdic ¡ familiar al qual

es desplaga tanta ¡ tanta gent.

L'alcalde o alcaldessa hauria de ser conscient del que representen les festes

que engloben el conjunt de la ciutadania de Girona ¡ dels municipis del seu

entorn
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Girona
L'alcalde o alcaidessa hauria de tenir també en compte, la important font

d'ingressos que obtenen els comer90s de la nostra ciutat grácies a Ies Fires de

Sant Narcís com de les Celebracions de Nadal.

L'alcalde o alcaldessa hauria de ser conscient de que anular actes per motius

ideológics només ta que perjudicar els firaires ¡ els comerciants a la vegada que
la Marca Girona.

Les fires, són les fires de la gent, són les fires de la ciutadania, són les fires de

Girona. En cap moment Ies fires són de I'alcalde o alcaldessa de la ciutat,

independentment de la ideologia o del color polític de l'equip de govern.

PROPOSTA D'ACORD:

1- Declaració de l'alcaldessa de la nostra ciutat garantint a partir d'ara la

neutralitat institucional en tots els actes (fires, celebracions, etc…) que

es celebrin a la nostra ciutat
2- Compromis públic de que es mantindrá la tradicional encesa dels Ilums

de Nadal així com totes les activitats que es duen a terme per aquestes
dates tan senyalades (Ciro de Nadal, Cavalcada de reis, etc…).
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