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Els Amics de l'Antifaç, contra la
moció del vel d'Anglada
Â "L'Anglada ens vol cardar la feina". Sota aquest lema tan explÃ-cit, el ColÂ•lectiu d'Herois de Vic
(CHV) i la Triple A (AssociaciÃ³ d'Amics de l'AntifaÃ§) van protagonitzar un acte de protesta
contra la mociÃ³ que Josep Anglada (PxC) va presentar ahir el vespre al ple municipal, on es
demanava que es prohibÃ-s anar pels carrers de Vic amb burka i vel que tapÃ©s la cara. La
reivindicaciÃ³, organitzada per Maulets, es va fer davant de l'Ajuntament, uns minuts abans que
es celebrÃ©s el ple. Podeu veure el manifest a (llegir mÃ©s).- El ple municipal rebutja la mociÃ³
d'Anglada (/?seccio=noticies&accio=veure&id=1908)
Manifest conjunt del Col•lectiu d'Herois de Vic (CHV) i la Triple A (Associació d'Amics de
l'Antifaç) davant la moció presentada per prohibir tapar-se la cara Quan el món està en perill de
caure en mans dels dolents (tan si és tot el món com l'ajuntament de Vic), els herois sortim al
carrer. Quan els aliats del mal posen les seves urpes en els afers de la ciutadania, quan els
esgarriacries pretenen posar en perill la llibertat de mantenir-se en l'anonimat, quan els
xarrupescrots volen dominar les nostres consciències, sortim al carrer amb els nostres uniformes
de combat de tota la vida, des de que ens va inventar el senyor Marvel. I aquest dilluns dia 29 no
va ser una excepció, tot i que es van mantenir els serveis mínims de tota vaga (Superman, el 4
fantàstics i les tortugues nínja van seguir treballant) la presencia d'herois va ser notable (lamentem
la infiltració a la concentració de dos membres del KKK que formen part de l'Eix del Mal). Els herois
vigatans estem acollonits per la moció presentada ja que perdre l'anonimat suposaria la nostre
destrucció laboral.Com a defensors de la igualtat i la justícia, estem totalment a favor de la llibertat
de vestimenta sempre que aquesta no sigui imposada per algú o alguns. El fet d'anar amb la
cara tapada, ja sigui per el fred, per estètica o cultura, no hauria de fer trontollar els pilars de la
civilització com alguns pretenen fer creure. Per tot això i molt més: Els Herois no claudiquem!Que
torni Poble Nou i Gent del barri!
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