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“La violència és la por als ideals dels altres” 

Mahatma Gandhi

La comunitat educativa de l’Institut Celestí Bellera condemna l’actuació violenta i

desmesurada que hi va haver ahir per part de la guàrdia civil i la policia nacional

per ordre del Govern d’Espanya.

Ahir, dia 1 d’octubre de 2017, el poble català estava convocat a les urnes per

decidir  de  manera  democràtica  i  pacífica  el  futur  del  país.  Malgrat  els

impediments  dels  dies  anteriors,  milions  de  ciutadans  van  respondre  a  la

convocatòria votant, protegint els col·legis i el dret d’expressió, independentment

de la seva ideologia.

La  resposta  del  govern  espanyol  va  ser  impedir-ho  de  manera  violenta,

coercitiva i desproporcionada. La guàrdia civil i la policia nacional van utilitzar

mesures  de  força,  fent  càrregues  contra  la  resistència  pacifica.  Com  a

conseqüència  d’aquestes  actuacions,  hi  ha  més  de  800  persones  ferides,

algunes d’elles en estat greu.

És obligació de qualsevol  govern defensar i  protegir  els seus ciutadans.  Cap

mandat judicial justifica posar en risc la seguretat de milions de persones. No hi

ha defensa possible per atacar a un poble pacific.

Per  a tot  això demanem,  que es continuï  treballant  per  una solució  pacifica,

dialogada  i  respectuosa  amb  el  poble.  Exigim  responsabilitats  als  càrrecs

policials, judicials i responsables polítics que han ordenat i tolerat l'acció violenta

i la retallada de drets. Continuarem defensant el dret a vot, la llibertat d'expressió

i el diàleg com a forma de resolució dels conflictes.

Així doncs, com a part de la societat ens sumem a totes les mobilitzacions en

defensa dels drets i les llibertats, i ens solidaritzem amb totes aquelles persones

que van patir l’acció de les forces de repressió, especialment amb aquells que

van resultar ferits. 

Les llibertats són irrenunciables.


