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El Birranostrum es farà el 7 de juliol
«amb tota normalitat»
L'Assemblea Jove de Vic ha emÃ¨s un comunicat on lamenta la posiciÃ³ de l'Ajuntament davant
la hipotÃ¨tica celebraciÃ³ del Birranostrum,Â la cercavila alcohÃ²lica-festiva pels carrers del casc
antic, en el marc de la festa major jove de la ciutat.Â L'entitat entÃ©n que les condicions posades
per l'alcalde (sense alcohol, sense mofes i amb un nou recorregut) sÃ³n una prohibiciÃ³.
"S'imaginen el concert de la Lucrecia sense la Lucrecia, sense els mÃºsics i sense poder ballar?
Nosaltres tampoc", comparen els joves. Tot i aquesta situaciÃ³, l'Assemblea ha anunciat que el
Birranostrum se celebrarÃ "amb tota normalitat" el proper dissabte, dia 7 de juliol. La polÃ¨mica
cercavila sortirÃ de la plaÃ§a del Pes a les 7 de la tarda. El tema Ã©s a debat al FÃ²rum
d'osona.com- MÃ©s informaciÃ³/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=3533)
(
- Comunicat
de l'Assemblea (a llegir mÃ©s)/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=3615)
(
- Anar al
FÃ²rum del Birranostrum (/index.php?seccio=forum&accio=veure&id=3914)
Comunicat de l'Assemblea Jove de Vic davant la prohibició del IV BirranostrumAra fa un
any, la ciutat de Vic sortia a tots els mitjans de comunicació comarcals i nacionals per la prohibició
del III Birranostrum. No hi sortia perquè fos una cosa normal, sinó perquè era una cosa
extraordinària: la primera prohibició d'un cercatasques als Països Catalans. Vic tornava a aparèixer
al mapa com una ciutat carca i retrògrada; malauradament, el 27-M es tornava a repetir, i ara, altra
vegada. Per molta gent, l'orgull de ser vigatà es comença a convertir en vergonya. Les condicions
que imposa el govern de la ciutat perquè no es prohibeixi el Birranostrum són; no beure alcohol,
no passar per davant de cap església, seguir el recorregut marcat per un regidor, i no fer mofa
de res. L'Assemblea entén aquestes condicions com a una prohibició. S'imaginen el concert de la
Lucrecia sense la Lucrecia, sense els músics i sense poder ballar? Nosaltres tampoc. Per
prohibir la cercavila utilitzen dos arguments. El primer és que l'ordenança del civisme prohibeix
beure alcohol al carrer. Potser el nou equip de govern encara no se l'ha llegit, ja que, sí que s'hi
prohibeix beure alcohol, excepte quan es dóna permís en cas d'alguna festivitat. Per tant, el IV
Birranostrum no incompleix l'ordenança, sinó que és el govern municipal qui decideix a qui dóna
permís per beure alcohol al carrer i a qui no. Amb aquesta mateixa ordenança a la mà, aquest any
podríem veure com es prohibeixen els concerts de Festa Major, les festes de barri, el Mercat de
Música Viva... Per això i per molt més, demanem la derogació d'aquesta ordenança, que té massa
similituds amb la Ley de vagos y maleantes. L'altre argument és que ofenem a molta gent. Però,
qui té competències per dir que una cosa ofèn o no? Vila d'Abadal, benvingut a Occident, el
paradigma de la llibertat d'expressió. Hi ha gent a qui ofèn tenir el quadre d'un genocida (el Virrei
Avilés) a la Sala de la Columna i no es prohibeix l'Ajuntament; hi ha gent a qui ofenen les
Senyoretes de Torelló, i no es prohibeix el carnaval; hi ha gent a qui ofenen les guerres, la tortura i
els assassinats que s'han fet en nom de Déu, i no es prohibeix l'Església; hi ha gent a qui ofèn
l'annexió de Vic amb la Guixa, i no es prohibeix la regidoria d'urbanisme, hi ha regidors que
ofenen la intel•ligència, però tampoc es prohibeixen. Nosaltres hi afegim altres arguments que han
portat a la prohibició del IV Birranostrum: la por d'enfrontar-se ideològicament a la segona força de
l'Ajuntament. O la combateu amb arguments, o seguireu caient a la seva trampa i seguirà pujant.
Un altre argument són les pressions que exerceix el Bisbat sobre el govern de la ciutat. Us
recordem que de moment encara vivim en un estat laic. Per tant, les noves maneres de funcionar
del nou govern no són tan noves, sinó que aquestes retallades a la llibertat d'expressió són més
pròpies del franquisme que no pas de la suposada democràcia. En coneixem més d'un que deu
estar content d'aquesta semblança amb el franquisme. No cal dir que prohibint actes al jovent, no
en fomentareu la participació i l'organització, sinó tot el contrari. Després us sorprendreu que la
majoria de jovent passi de la política i s'abstingui a l'hora de votar. Per tot això, escenificarem la
repressió franquista a les llibertats ciutadanes amb la complicitat eclesiàstica i dels "ciutadans
respectables" i procedirem amb la convocatòria tal i com l'havíem fet els dos primers anys que no
s'havia prohibit. Finalment animem el jovent de la comarca a assistir al Birranostrum, que es farà
amb total normalitat, i que tindrà lloc el dissabte 7 de juliol a les 19.00 a la Plaça del Pes de Vic.
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