Barcelona, 9 d'abril de 2013

Benvolgut Alcalde,
En nom del Consell de la Joventut de Barcelona i atesa l'àmplia majoria favorable que ha obtingut la proposta
en el si de l'àmbit d'organitzacions juvenils polítiques del CJB, ens adrecem a vostè i al conjunt dels Grups
Municipals del plenari per fer-los arribar una petició concreta a l'entorn del proper 14 d'abril.
En motiu de la commemoració del 82è aniversari de la proclamació de la II República, proposem que el proper
diumenge 14 d'abril l'Ajuntament de Barcelona llueixi la bandera republicana a la seva façana. Així
com la nostra ciutat acostuma a homenatjar dies significatius amb aquest petit acte simbòlic, considerem que
aquest fet suposaria un reconeixement i un acte de memòria cap a les persones que, l'any 1931, varen participar
d'aquest important fet de la nostra història contemporània.
La voluntat d'aquesta petició de les entitats juvenils de la ciutat és la de retre homenatge als ciutadans i
ciutadanes de Barcelona que van lluitar per defensar el govern de la Generalitat i de la República,
així com les llibertats civils i la democràcia, i que després van patir la persecució, la repressió i la mort, o
que van haver de viure l'exili. Volem també recordar les institucions de Catalunya i de Barcelona que van donar
peu a un període pioner de drets socials i benestar.
En definitiva, li demanem que tingui en consideració la nostra proposta, tractant-se d'un senzill homenatge i d'un
acte de memòria cap al llegat republicà de la ciutat i als milers d'homes i dones que varen fer-lo possible.
Cordialment,

Albert Claret i Fernández
President del Consell de la Joventut de Barcelona
Nota d'aclariment: la present proposta ha comptat amb la posició favorable de les seccions locals d'Alternativa Jove–Joves d'EUiA,
CJC–Joventut Comunista, Joventut Nacionalista de Catalunya, Joventut Socialista de Catalunya, Joves Comunistes i Joves d'Esquerra
Verda; s'hi han manifestat en contra Noves Generacions del Partit Popular i Unió de Joves.

