ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL
Aprovat amb el vot favorable dels grups municipals PSC, CIU, ICVEUiA, PP i ERC, i l’abstenció d’ES

ATÈS que en diferents ocasions determinades persones aparentment
relacionades amb el col·lectiu okupa han fet malbé mobiliari urbà i han provocat
desperfectes i pintades en propietats públiques i privades.
ATÈS que el dia 11 de febrer, després del desallotjament d'un immoble ocupat
a la plaça de l’Alcalde Marcet, els okupes van manifestar-se pels carrers del
centre, fent pintades, i van irrompre en un acte institucional al Mercat Central
cridant, interrompent els parlaments i proferint insults i amenaces contra alguns
dels assistents.
ATÈS que, en acabar-se l'acte, alguns membres d'aquest col·lectiu van
perseguir per diferents carrers de Sabadell els participants en l'acte
institucional, van insultar-los, van intentar intimidar-los, van amenaçar-los i van
escopir-los.
ATÈS que alguns membres d'aquest col·lectiu van agredir persones individuals
i càrrecs electes.
ATÈS que com a conseqüència d'aquestes agressions dues persones van
haver de ser ateses a l'Hospital del Parc Taulí amb contusions de diferent
consideració.
ATÈS que, en el decurs de dues manifestacions –el dia 11 al vespre i el dia 14
al vespre–, alguns membres del col·lectiu okupa van tornar a fer pintades en
propietats privades i públiques.
ATÈS que la policia va rebre trucades dels veïns de la zona queixant-se de
l'actuació d'alguns membres d'aquest col·lectiu.
ATÈS que al final de la manifestació del dia 14 alguns membres del col·lectiu
okupa van forçar l'entrada d'un immoble de propietat municipal ubicat al carrer
de la Unió, qualificat com a equipament educatiu.
ATÈS que han passat uns dies dels incidents i tots els portaveus municipals
han tingut l'ocasió d'acreditar i contrastar els fets fins ara exposats.
ATÈS que alguns membres d'aquest col·lectiu no han mostrat en cap cas la
voluntat de rectificar aquests fets ni de desocupar la propietat del patrimoni
municipal en la qual han entrat per la força, sinó que han explicitat mitjançant
declaracions i comunicats públics la seva intenció de quedar-s'hi.
ATÈS que la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Sabadell s'ha pronunciat
en diferents ocasions en contra de qualsevol tipus de violència i a favor de la

tolerància i la convivència.
ATÈS que des de l'Ajuntament i les entitats de la ciutat es treballa per garantir
els valors de la convivència, el civisme i el respecte als drets de totes les
persones.
És per tot això que, una vegada més, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de
Sabadell aprova els següents

ACORDS
CONDEMNEM amb rotunditat qualsevol acte de violència, vingui del col·lectiu
que vingui, que atempti contra la bona convivència social de la qual gaudim a la
nostra ciutat.
CONDEMNEM l'actitud incívica, agressiva i violenta d'algunes persones que no
respecten la convivència, el civisme i els principis bàsics de la democràcia.
MOSTREM la nostra solidaritat a les persones que han patit les conseqüències
d'aquestes accions, ja sigui per agressions físiques, com per insults, amenaces
i vexacions de diferent consideració com per desperfectes en els seus béns.
LAMENTEM els greus desperfectes que s'han produït en el mobiliari urbà i
diferents propietats privades.
MOSTREM la nostra solidaritat amb els veïns i veïnes que han patit les
molèsties dels aldarulls al carrer.
DEMANEM a la ciutadania i a les entitats que continuïn treballant per garantir la
convivència i el civisme a la nostra ciutat i que no es deixin intimidar pels
comportaments violents de minories.
DENUNCIEM la manipulació que uns quants violents exerceixen sobre algunes
persones d'aquest col·lectiu. Una manipulació que alimenta la manca de
respecte cap a les institucions i els seus representants, una manca de respecte
injustificada i de conseqüències imprevisibles.
CONTINUEM DISPOSATS a mantenir un diàleg amb les persones vinculades
amb aquest col·lectiu que no han mostrat actituds violentes ni de falta de
respecte pels valors de la democràcia.
DEMANEM que les famílies de les persones que mostren un tarannà i una
actitud de violència, el seu entorn educatiu i les diferents entitats i institucions
que hi tenen relació d'una o altra manera actuïn amb la responsabilitat que
requereixen uns fets tan greus i treballin per prevenir-los.
DENUNCIEM la complicitat d'aquells que, des d'àmbits socials o polítics, per
omissió o consentiment, donen cobertura a l'actitud dels violents.

INICIAREM els processos legals pertinents per tal de procedir al desallotjament
en el cas que els actuals ocupants de l'immoble del carrer de la Unió no el
desallotgin de forma immediata.
DENUNCIAREM en els propers dies les persones que han participat de forma
directa en les agressions, insults, amenaces i vexacions a persones individuals
i als càrrecs electes atès, a més, que han ratificat aquesta actitud mitjançant un
comunicat públic.
REITEREM el nostre compromís de continuar treballant des dels diferents
àmbits en favor dels valors de la convivència, la tolerància i el civisme.

Sabadell, 17 de febrer de 2004

