Benvolgut
RegidordelnostreDistrictedeSarrià-SantGervasi,
Com a membres del Consell Escolar del Districte creiem que és oportú exposar al nostre regidor alguns dels
fets ocorreguts el passat diumenge 1 d’octubre en centres escolars del districte atès que no ens consta que
s’hi hagi interessat, i el que és pitjor, sembla que els hagi ignorat. Després d’uns fets tan greus i lamentables
no comprenem com el màxim representant del districte no els hagi condemnat ni hagi donat cap mostra de
solidaritat
enverselscentresatacats.
Mentre vostè dedicava el matí de diumenge a fer exercici, cosa molt saludable, centenars de veïns del
nostre districte eren violentament atacats per les forces i cossos de seguretat de l’estat enviats
expressament per fer mal i per impedir el legítim dret de qualsevol ciutadà a expressar-se lliurement i de
manera
pacífica.
Mentre companys seus, oposats a la celebració del referèndum, com vostè, suposem, sortien al carrer a
interposar-se entre les forces policials i els veïns, als quals representen pel càrrec que ostenten, vostè
passava
per
davantd’unaescolaignorantel
queestavasucceintinitansolsaturant-seenserinterpel·lat.
Mentre vostè gaudia d’un diumenge qualsevol, les porres impactaven violentament sobre dones i homes de
totes les edats que defensaven pacíficament el seu dret a expressar-se. Primer va ser l’escola de l’Infant
Jesús, l’únic centre on fins i tot la fiscalia reconeix un excés de la força, després l’escola Projecte, l’escola
Dolors
Monserdà-SantaPau,l’escolaOrlandai,itantesaltresenelnostredistricte.
Mentre vostè llegia els nostres missatges a la xarxa, els veïns del districte ploraven i lamentaven els cops,
els insults i les vexacions rebudes. No van ser només porres, van ser cops de puny, estirades de cabells, i
finalment el llançament de pilotes de gomes, armament expressament prohibit pel nostre Parlament pel mal
que
pot
causar
iquelamentablementvatornaracausar.
Esperàvem molt més del nostre regidor, molt més que uns signes d’ha agradat en les nostres piulades. Una
reacció inexplicable amb tot el que estava passant. Però encara més inexplicable va ser la falta de
sensibilitat de dilluns quan ens va confirmar que diumenge la seva prioritat va ser fer exercici. Que els seus
veïns
estaven
serbrutalmentagreditsnoelvacommoureniunmoment.Iquè?vagosardir-nos.
Dimarts, quan milers de veïns ens vàrem acostar a les escoles atacades, violentades i brutalment
detrossades,
ja
nol’esperàvem.Defetjanol’esperemmés.
Vostè ja no ens representa, de fet no pot ser ni un moment més el representant del nostre districte. Volem
un
regidor
que
vetllipelsdretsdelsseusveïnsmésenllàdelaformaciópolíticaquerepresenti.
Per aquesta raó i per dignitat li exigim la seva immediata dimissió com a regidor del districte i com a regidor
de
l’AjuntamentdeBarcelona.
A més volem informar al Consell que la nostra participació queda suspesa fins que dimiteixi o se’l cessi en el
càrrec.
No
volemformarpartd’unòrgandelqualvostèenformapart.
Volem informar-lo que aquest comunicat ha estat acordat per les Associacions que formen part de la
Coordinadora
d’AMPAid’AFAdeldistricteiquesen’haenviatcòpiaal’alcaldessadeBarcelona.
A més presentarem el document al Consell del Districte convidant a altres Associacions, col·lectius i
ciutadans
que
sesuminalanostrapetició.

