MANIFEST: Contra les agressions feixistes, prou impunitat.
Davant els greus incidents viscuts a Castellar del Vallès l’Onze de Setembre i durant la Festa
Major, manifestem:
-

El rebuig a aquests incidents, que han estat provocats per un grup violent d’ideologia feixista
que s’ha enfrontat al públic assistent als actes festius i a la gent del carrer, i no a grups
separatistes com diu la Delegació del Govern i alguns mitjans de comunicació. Les agressions
viscudes no són fets aïllats, sinó que responen a l’explosió d’un problema latent a Castellar, la
comarca i tot Catalunya causat per aquests grups organitzats, les conseqüències del qual patim
des de fa diversos anys.

-

Que la Guàrdia Civil, lluny de garantir la seguretat ciutadana, ha actuat igualment com a
agressora de la ciutadania tot carregant indiscriminadament, detenint i ferint gent totalment aliena
a qualsevol acte violent. A més, un cop passats els fets, els mateixos agredits i agredides estan
essent denunciats per la Guàrdia Civil com a suposats causants dels aldarulls, amb la quan cosa
tornen a criminalitzar la ciutadania innocent.

-

La nostra ferma crítica a les administracions públiques, totes, per no haver sabut tractar el tema
en la seva complexitat i magnitud.

Per tot això demanem:
-

-

El replantejament i l’ampliació de les polítiques de prevenció social que apuntin a una clara
millora en l’eficàcia a l’hora de tractar el problema. Cal que siguem conscients que, lluny d’estar
controlada, és una problemàtica creixent.
El replantejament dels plans d’actuació en seguretat ciutadana. En aquest sentit demanem:

-

Una resposta eficaç i immediata per part dels cossos policials davant de qualsevol situació de
conflicte o agressió.

-

El seguiment i la investigació de les agressions, dels agressors i dels grups feixistes organitzats,
i l’adopció de les pertinents actuacions per tal d’acabar amb la impunitat amb què actuen en
l’actualitat aquests grups.

-

La persecució de l’apologia al nazisme, feixisme, racisme, xenofòbia, etc.

-

Una especial atenció a les agressions racistes i xenòfobes envers les persones immigrants,
que fins ara han estat les víctimes més oblidades i silenciades. Expressem així la nostra
solidaritat amb totes elles.

-

Que des de les administracions públiques es doni suport en tots els àmbits, especialment el
jurídic, a totes les persones que han estat i són víctimes de tot tipus de violència.

-

L’eliminació immediata de tota mena de simbologia feixista, nazi, racista, xenòfoba… que pugui
ser present als carrers i places del nostre poble.

-

Transparència per part dels cossos policials i les administracions públiques en totes les accions
que es duguin a terme entorn de la problemàtica.

-

La creació de canals de participació ciutadana per fer un seguiment de les agressions i del
problema en general.
Com a ciutadania de Castellar del Vallès mostrem el nostre rebuig envers el feixisme i tots aquells
qui el recolzen, i som conscients, alhora, de l’esforç col·lectiu que cal per trencar el cercle de por
creat i per recuperar els carrers i els espais que els feixistes s’han apropiat. Creiem que l’única
manera de fer-hi front és que tot Castellar es posicioni i prengui aquesta lluita com a pròpia. La
nostra llibertat i la nostra dignitat en depenen.

Donem les gràcies a totes aquelles persones de fora del poble que ens estan donant suport, ja
que entenem que el feixisme és un problema que ens afecta a tots i a totes.
Volem mostrar també la nostra satisfacció pel comportament cívic, pacífic i exemplar de la
ciutadania castellarenca davant els greus esdeveniments que hem hagut de patir.

Plataforma ciutadana Castellar contra el feixisme

Castellar del Vallès, 28 de setembre de 2003

publicat a Forja dissabte, 11 d’octubre de 2003
ADHESIONS AL MANIFEST
28 de setembre: Castellar diu “no” al feixisme

Des de la Plataforma Ciutadana Castellar contra el Feixisme, valorem molt positivament la
resposta massiva que la ciutadania ha mostrat envers la greu problemàtica feixista que tenim al
poble. Aquesta resposta parteix de les moltes persones que han estat treballant intensament per
tirar endavant la passada jornada reivindicativa i festiva (històrica a Castellar), i continua amb
milers de persones que, sota el lema “Contra les agressions feixistes prou impunitat”, han sortit al
carrer a fer sentir la veu de la gran majoria de castellerencs i castellerenques. Tal com diu el
manifest unitari, “…som conscients de l’esforç col·lectiu que cal trencar el cercle de por creat i
recuperar els carrers i els espais dels que els feixistes s’han apropiat. Creiem que l’única manera
de fer-hi front és que tot Castellar es posicioni i prengui aquesta lluita com a pròpia. La nostra
llibertat i dignitat en depenen”. Queda clar que en aquest tema la ciutadania castellerenca hi és
quant cal ser-hi i compleix quant cal complir, de forma cívica, pacífica i exemplar. I queda clar que
d’ara en endavant, continuarem sent-hi, sense baixar el cap davant el feixisme i demanant
responsabilitats a qui calgui. La jornada del dia 28 de setembre tot just marca l’inici de la nostra
resposta. Al llarg de la jornada de dis 28 es van poder recollir aproximadament un miler de
signatures adherint-se al manifest que es va poder llegir al final de la multitudinària manifestació.
Entre les rebudes:

Jordi Basté, periodista; Antoni Basses, periodista; Xavier Grasset, periodista; Quique Pedret,
músic; Toni Clapers, periodista; Joan Font, director del Comediants; Isabel Clara Simó, escriptora;
Jaume Cabré, escriptor; Emili Teixidor, escriptor; Josep Pons, director d’orquestra; Josep-Ramon
Bach, escriptor; Daniel López Serós, productor; Jordi Milán, director de la Cubana; Joan Lluís
Bozzo, director de Dagoll-Dagon; Maria Antònia Oliver, escriptora; Lluís Llach, cantautor;
Companyia T de Teatre; Teatre de Guerrila; Miquel Desclot, escriptor; Monserrat Carrulla, actriu;
Jordi Castellanos, filòleg i professor de la UAB; Biel Duran, actor; Xavier Serrat, actor; Pons Ponç,
poeta; Robert Saladrigas, escriptor; Agustí Colominas, professor de la UB i historiador; Elisenda
Roca, periodista; Ricard Torrents, escriptor i exrector de la la Universitat de Vic; Joan Alberich,
geògraf; Margarida Trias, escriptora i traductora; Jordi Domènech, escriptor; Pepa Plana i la Vaca
Flaca, pallassos; Montserrat Palau, professora de l UB, filòloga i escriptora; Julià de Jòdar,
escriptor; Teia Moner, actriu i titellaire; Teresa Pous, escriptora; Carles Sales, actor; Joan
Mascaró, catedràtic de la UAB de filologia catalana; Maria Gomila, escriptora; Alegria Julià,
escriptora; Manuel Molins, dramaturg; Jordi Condal, escriptor; Lloll Bertran, actriu; Celdoni Fonoll,
cantautor; Jaume Copons, escriptor; Joan Manuel Serrat, cantautor; Francisco Jiménez, regidor
del PP a Ripollet; Joan Ridao, diputat al Parlament de Catalunya; Joan Solà, catedràtic del UB i
membre de l’Institut d’Estudis Catalans; Carme Porta Abad, diputada al Parlament de Catalunya;
Joan Pinyot, metge i escriptor; Manel Larrosa, arquitecte i urbanista; Santi Andorrà i Anna Gabriel,
regidors de Sallent; José Luís Jiménez Sáez, alcalde de Badia del Vallès; Lluís Monge i Presència,
primer tinent d’alcalde de Barberà del Vallès.
A més de les adhesions rebudes d’entitats i institucions de Castellar del Vallès i de la resta de
Catalunya: Ajuntament de Castellar del Vallès, Orquestra Castellar, IES de Castellar, Escola El
Casal, Escola Emili Carles-Tolrà, Escola Mestre Pla, Escola Bonavista, AMPA del Bonavista,
Escola Sant Esteve, Escola Municipal de Música Torre Balada, Coral Sant Esteve, Coral Xiribec,
Setmanari Forja, Serna-Bombers, Acció Jam, Centre Excursionista de Castellar, Moviment de
Colònies i Esplai, Esplai Sargantana, L’Esportiu, Via Solidària-Càrites, Grup Il·lusió, Radio Club
Castellar, Col·lectiu per la Pau i Solidaritat, Castellar Sostenible, Castellar Solidari, Club Esportiu
Tenir Castellerenc, Futbol Sala Castellar, Agrupació Sardanista Amics de Castellar, Club Patí
Castellar, Club d’Activitats Aquàtiques, Associació de Veïns d’Airesol C, Hoquei Club Castellar,
Club d’Escacs Castellar, Club Atlètic Castellar, Lliga dels Drets dels Pobles, Biblioteca Municipal
Antòni Tort, Esbart Teatral, Suport Castellar, Ball de Gitanes, La Xarxa, Grup Bufanúvols, Casal
Cubà de Sabadell, Comissions Obreres, JERC Vallès, Amical Mathausen, Plataforma contra la
Violència i el Feixisme de Sant Cugat, Biblioteca Josep Roca d’Abrera, Ajuntament de Gallifa,
Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-Reig, Biblioteca de Sant Celoni l’Escorxador, Comitè de
Solidaritat Óscar Romero, Col·lectiu Batzac de Mont-roig, Associació per a les noves bases de
Manresa, Serra d’Or, Biblioteca Can Ginestar de Sant Just Desvern, Biblioteca d’Olesa, Can Feliu
del Cantó de Cerdanyola del Vallès, Sindicat de Professors de Secundària (SPS), SOS Racisme,

CAL d’Esplugues, Movin’BCN, Ajuntament de Sant Llorenç Savall, Coordinadora d’Estudiants dels
Països Catalans, Agrupament Escolta Abat Escarré, Agrupació de CIU a la Diputació de
Barcelona, Colla de Diables de la Creu Alta, ERC del Vallès Occidental, Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat, Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu de Núria, Associació Catalana d’Esperanto,
Centre d’Esperanto Sabadell, Organització Humanitària ESPERO, Ajuntament de Vacarisses,
Ajuntament de Mollet, Biblioteca Can Pedrals de Granollers, Biblioteca Antoni Maria Claret de
Sallent, Associació de Veïns del Barri de Gràcia de Barcelona, Pere Ortega, Justícia i Pau, Les
Dones del Sac de Terrassa, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ateneu Terrassenc, Entesa per
Sabadell, Associació de Veïns de la Concòrdia, Participació Actica i Social de Cerdanyola del
Vallès, Associació Cultural La Verema de Cerdanyola del Vallès, UD de Vidreres, CGT de
Terrassa, PRT Esquerra Revolucionària, Esquerra Unida Alternativa del Vallès Occidental,
Associació de Bruixes de Sabadell, Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell, Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta, Fundació Societat i Cultura, Palau Solidari, La Sèpia Verda de Sabadell i
Ajuntament de Caldes de Montbui.
I serveixi tambér aquest text per agrair de manera molt explícita a aquelles persones i entitats
que el diumenge dia 28 de setembre van col·laborar amb la Plataforma de manera totalment
desinteressada, i sense els quals no hagués estat possible que diumenge fos un dia “rodó”: La
Xarxa, Esbart Teatral de Castellar, Biblioteca Antoni Tort, Colla de Geganters, Esplai Sargantana,
Ball de Gitanes, Ball de Bastons, Ràdio Club Castellar, Grup Bufanúvols, Víctor Eugaba, SERNABombers, Pallassos Perillassos, Companyia Lemon, Pepa Plana, Clownta-cuentos, Rosa Fité,
Jordi
Comasòlivas,
Miquel
Desclot,
Macedònia,
Josep
Clarà,
Maria
Consol
Casajuana i companyia, Anna Reig, Escola Emili Carles-Tolrà, Katiuska, Five mix Colors, Van de
Vinatxo, Colla de Diables, Castellagraf i Ajuntament de Castellar del Vallès.

Moltes gràcies!

