
COMUNICAT DE PROJECTE BAGÀ EN RELACIÓ AL COMUNICAT DE ANC BAGÀ REFERENT AL 

SOPAR GROC 

 

Projecte Bagà no és cap partit polític ni pretén ser-ho. Està format per gent diversa de 

diferents ideologies que treballa per confeccionar un projecte de futur il·lusionant per Bagà, ja 

que creiem que el model actual està obsolet i cal posar-se al dia i mirar endavant.  

El contingut d’aquest projecte es donarà a conèixer a finals d’any i es posarà a disposició de 

totes les candidatures que es presentin a les eleccions municipals del 2019 per si se’l volen fer 

seu. En cas que no hi hagi cap candidatura que l’accepti, es buscarà gent per fer una llista i 

defensar-lo. 

Les persones que formem part d’aquest grup de treball som alienes a qualsevol partit polític i 

sense cap mena d’ambició de formar part de cap. Ens mouen tan sols anhels de llibertat i 

justícia i creiem que Bagà ha de ser solidari amb els presos i exiliats polítics al marge de 

qualsevol ideologia. És per aquest motiu que, des de ja fa uns mesos, amb tota la bona 

voluntat possible, vam creure convenient organitzar un Sopar groc. 

Així doncs, desmentim el que es diu des de l’ANC Bagà, que s’ha fet a corre-cuita i que es vol 

aprofitar aquest Sopar groc per presentar una candidatura municipal. 

D’altra banda, s’ha parlat amb diferents estrats d’Òmnium i de la mateixa ANC, se’ls ha 

exposat què és Projecte Bagà i la motivació i el perquè de l’organització del Sopar groc. 

Ambdues entitats han entès les nostres explicacions, s’ha aclarit la situació i han convingut que 

estem en el perfecte dret de tirar endavant el Sopar groc i tots aquells actes de suport als 

presos i exiliats polítics que creguem convenients. 

Amb aquest comunicat aclarim la nostra posició i donem per tancada la polèmica. 
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