CONTRA LES AGRESSIONS FEIXISTES, PROU IMPUNITAT
Declaració de la Plataforma Ciutadana Castellar Contra el Feixisme
Davant dels greus incidents de caràcter feixista que tornen a trasbalsar la vila de Castellar del
Vallès, des de la Plataforma Ciutadana Castellar Contra el Feixisme, creada arran dels fets de
Festa Major l’any 2003, volem condemnar enèrgicament les darreres agressions i fer públics
diversos aspectes referits a aquests esdeveniments, a les intervencions que s’han dut a terme
per fer-hi front i a les actuacions per part de la mateixa Plataforma.
1. A partir dels fets de l’any 2003, la Plataforma va organitzar una jornada unitària
contra el feixisme, celebrada el 28 de setembre del mateix any, amb la participació
de partits, entitats i ciutadania per tal de donar una resposta unitària de tota la localitat
davant dels fets. L’ajuntament s’hi va adherir a desgana i ni va ser capaç de demanar,
com s’havia compromès, els permisos per poder-se celebrar la manifestació que es
dugué a terme.
2. Vam tardar set mesos a poder establir converses formals amb l’ajuntament davant la
seva negativa a reconèixer la Plataforma i el seu paper. El seu problema semblava
ser més la Plataforma que la mateixa violència feixista. Encara avui alguns
regidors/es i alguns departaments clau en el tema ens veuen més com a enemics que
com a ciutadans amb els quals col·laborar.
3. L’inici de les converses i reunions amb disponibilitat de col·laboració fou a partir del
reconeixement institucional de la violència feixista com a forma diferencial de
violència sobre la qual cal actuar amb uns recursos específics i també del
reconeixement (no públic) de mancances importants fins aleshores en polítiques
referides a seguretat ciutadana, benestar social i joventut.
4. Després de dos anys i mig, les demandes de la Plataforma en l’àmbit polític són
bàsicament les mateixes. Seguim denunciant que si continuen les agressions a
Castellar és en bona part per falta de fermesa política per fer-hi front i per la
impunitat amb què actuen els grups feixistes.
5. Coneixedors que la problemàtica s’havia escapat de les mans del mateix ajuntament, i
sent conscients que el problema és d’abast més ampli, vam procurar trucar a les
portes de totes les administracions a qui compet el tema. En aquest sentit des de la
Plataforma ens hem reunit amb el President del Parlament de Catalunya, Ernest
Benach, i amb tots els grups polítics d’aquest Parlament (Àlex Masllorens-PSC,
Belén Pajares-PPC, Lluís MªCorominas i Elena Ribera-CiU, Pilar Dellunde-ERC i
Jaume Bosch-IC). També amb la consellera d’interior, Montserrat Tura, i amb
l’adjunt del Síndic de Greuges, Jaume Funes. La predisposició sempre ha estat bona
però els resultats, absolutament nuls.
6. Mentrestant, una de les tasques que hem dut a terme i de les quals la Plataforma ens
sentim més reconfortats (malgrat la seva duresa) ha estat el seguiment d’amenaces i
agressions i el suport a les víctimes. Massa vegades ha estat la Plataforma qui ha
anat a parlar, a acompanyar i a donar el seu suport a les víctimes (com en el cas de la
família que va haver de marxar del poble) i ha hagut d’anar a l’ajuntament a demanar
que se les atengui degudament i es compleixin els compromisos adquirits amb la
Plataforma.
7. Durant aquest temps i a pesar, sovint, de la indignació, la Plataforma no ha fet
públiques les seves crítiques i ha preferit tractar-les internament amb reunions
directes amb el mateix ajuntament, tot esperant apreciar resultats positius d’aquesta
col·laboració. La decepció davant els escassos resultats i la gravetat de la situació
actual, amb la brutal agressió del passat 8 d’abril i altres casos d’agressions
xenòfobes i feixistes produïdes recentment, ens porta a denunciar, ara sí públicament,
que el nostre ajuntament no està a l’alçada del que seria mínimament desitjable i
els fem responsables també de la greu situació de por, indefensió i manca de
llibertats que vivim com a poble des de fa massa anys.

A continuació esmentarem alguns aspectes que exemplifiquen clarament que no s’actua com
seria desitjable:
1. Reunions del Pacte Local Contra el Feixisme. Amb la presència d’ajuntament,
partits polítics, instituts i altres entitats, l’acord pres unànimement en les darreres
sessions d’aquest pacte és que no funciona. Es parla del tema però no s’articulen
propostes d’actuació i té un funcionament molt poc operatiu. Denunciem un excés de
preocupació per elements formals i les polítiques d’aparador (pactes locals,
pluràlies...) i una nul·la capacitat per posar recursos i articular actuacions concretes
per fer front al problema. No s’han complert, per tant, els compromisos que adoptà
l’ajuntament en el “Manifest contra la violència feixista” (veure pàgina web de
l’ajuntament), resultat de les primeres reunions que vam tenir.
2. Els protocols d’actuació. Després de quasi dos anys de comprometre’s a realitzar
uns protocols d’actuació davant d’actes de violència feixista, l’estiu del 2005 encara
no s’havien començat a redactar. Se’ns va dir, fins i tot, que hi col·laborava el Consell
Comarcal, però resulta que aquest organisme mai en va saber res. Davant la
indignació de la Plataforma, finalment l’ajuntament va redactar a corre-cuita uns
protocols genèrics de bones intencions que de ben poc servien com a eina d’actuació.
Quina informació havia de rebre un denunciant d’agressió? Quin suport immediat se
li donava? Quins processos de coordinació entre departaments es començaven i com
s’articulaven? Quins professionals se’n feien responsables? Quines actuacions
respecte a víctimes i a agressors s’iniciaven? Res quedava respost. Resultat: casos de
violència xenòfoba on les víctimes, tot i presentar denúncia a la policia (que no és el
més habitual per la por a fer-ho i a no obtenir-ne resultats positius), han hagut
d’afrontar sols el procés judicial i no han rebut cap suport institucional ni de serveis
socials... fins que la Plataforma ha informat del cas a l’ajuntament i ha denunciat la
manca d’actuació i de coordinació interna d’aquesta institució. Una falta de respecte a
les víctimes totalment inacceptable.
3. La manca d’informació a la ciutadania. La proposta de la Plataforma d’editar uns
fullets per a la ciutadania que informessin sobre el problema que tenim al poble, com
actuar en cas d’agressió, quina ajuda ofereix l’ajuntament... mai s’ha portat a terme.
Per no crear “alarma social”? O perquè en no haver-hi protocols tampoc es té clar què
s’ha de fer en cada cas?
4. Més manca d’informació. L’Ajuntament continua sense donar explicacions clares a la
ciutadania quan succeeixen casos de violència feixista a Castellar. Només quan el
tema omple portades als mitjans de comunicació és quan l’ajuntament es veu amb
l’obligació de fer-ho. Fins i tot quan es donen casos greus d’agressions que
provoquen rumors generalitzats i per tant risc d’interpretacions errònies, l’ajuntament
calla i no dóna suport públic a qui l’ha de donar. També tenen por, com la resta de la
ciutadania? Per què no es pot parlar obertament de la violència feixista a l’escola de
pares i mares tal i com s’ha proposat?
5. Les regidories que no funcionen. Ens trobem davant del drama que les quatre
regidories més directament implicades en el tema estan al càrrec de persones (el
senyor Roura a Governació, la senyora Juncadella a Benestar Social , el senyor
Roman a Joventut i la senyora Casamada a Educació) les quals actualment no tan
sols són incapaces de generar una mínima planificació per afrontar el problema sinó
que no sabrien ni explicar què es fa des de les seves regidories respectives.
Incapacitat professional, irresponsabilitat política, nul·la sensibilitat davant el
problema... difícilment obtindrem resultats positius.
6. Amb data de 12 d’abril (quina casualitat) la regidoria de Via Pública presenta un nou
servei perquè la gent pugui denunciar les pintades d’ideologia feixista. Fins ara?
Quants anys portem de pintades feixistes al poble? Quants cops ho hem demanat?
7. Nous programes. A la roda de premsa l’alcaldessa va presentar com a novetats dos
programes que ara, després de dos anys i mig, just s’acaben d’iniciar com a
experimentals i sobre els quals no podrem veure possibles resultats fins que passi un
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llarg temps. Pel que fa a l’actuació de l’entitat AIS, de tipus educatiu, s’ha limitat
enormement el seu àmbit d’aplicació. Pel que fa al Pla Pilot, no és més que un pla
d’actuació que s’havia d’haver iniciat fa dos anys i que pretén trobar mecanismes
d’actuació com un protocol, per exemple, que la Plataforma ja demanava des dels
inicis. Sobre aquest Pla, sembla simptomàtic que la Generalitat hagi escollit Castellar
com una de les tres localitats de tot Catalunya on és convenient estudiar com fer front
a la violència feixista. Sembla que han considerat que el problema és més greu del
que la mateixa administració local considera.
Els instituts, com a coneixedors directes de la problemàtica, se n’han evadit sovint
d’aquesta i continuadament han insistit a les reunions del Pacte Local Contra el
Feixisme que als instituts no hi passa res. I el cas de la família que va haver de marxar
de la localitat i que es va originar a l’interior de l’institut? I el cas més recent
d’assetjament xenòfob greu que es va iniciar el curs passat, sense que les alarmes
arribessin on calia tot impedint que s’actués degudament? En cap moment s’ha
plantejat l’elaboració del més mínim pla d’actuació envers el tema (què han de fer
professors/es, a qui han de passar la informació sobre amenaces i agressors, com
educar sobre temes com el feixisme i la xenofòbia en l’entorn específic de
Castellar...). I ni tan sols s’ha donat informació a pares i mares davant la situació
generada al voltant d’aquest darrer cas recent d’assetjament greu a l’institut.
Suport a entitats. L’ajuntament s’ha despreocupat totalment de com les entitats han
actuat al voltant de la violència feixista. No s’ha dissenyat cap forma de coordinació
per poder intervenir conjuntament, ajuntament i entitats, en casos on les entitats viuen
de primera mà aquesta problemàtica. Tampoc s’ha considerat el potencial que tenen
les entitats per treballar en la prevenció del problema.
Partits polítics. Els partits polítics de l’oposició, utilitzant l’excusa d’algun acord que
van signar entre ells arran dels coneguts fets del 2003, han vist hipotecada la seva
acció, i entre que sempre es queixen que no reben informació per part de l’equip de
govern i que el tema és molt complexe, han caigut en la irresponsabilitat d’abandonar
el problema i esperar a que s’anessin succeint els fets. Ara, aprofitant el ressò
mediàtic, alguns comencen a presentar propostes d’un problema que arrosseguem de
fa massa anys. Altres encara no han dit res.
Manifestem també la nostra queixa per les desafortunades actuacions de la justícia,
que reiteradament ha deixat en llibertat als detinguts en el casos de violència feixista,
tal com hem vist en aquesta darrera brutal agressió. Queda clar que la impunitat amb
la qual actuen els grups feixistes és un factor clau per explicar la creixent força que
tenen. El sistema judicial és, doncs, també responsable de la indefensió que tenim.
Com a ciutadania demanem que no es falti a la veritat i que es valori la problemàtica
feixista en la seva dimensió real. El que passa a Castellar del Vallès no és normal i
el problema que patim és molt greu. Les declaracions a premsa de l’alcaldessa
senyora Montse Gatell en què afirmava que l’any 2005 no hi havia hagut denúncies
no són certes. La Plataforma en té constància (i té còpies d’algunes). Que ho pregunti
a la seva pròpia policia i l’informaran degudament. A més, és evident que hi ha un
conjunt d’amenaces i agressions no denunciades a tenir en compte, a part de
l’ambient de por i de manca de llibertat que existeix, encara que sobre això no hi
hagi denúncies. Quan podrem veure a les administracions fer front amb valentia a la
violència feixista? Quantes persones més han de ser apallissades? A qui han de ferir
perquè s’actuï?
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