MANIFEST DE REBUIG I REPROVACIÓ A L’AGRESSIÓ D’UN
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT. 2 D’AGOST DE 2010

Ahir diumenge al matí, unes persones del poble van agredir física i
verbalment un regidor de l’Ajuntament, colpejant-lo i causant-li
contusions i ferides a la cara i al cos.
Mai en democràcia havia passat un fet com aquest en el nostre
municipi i sentim vergonya aliena de pensar que a Caldes hi viu
gent incivilitzada i brutal que vol ignorar les normes bàsiques de la
convivència. Nosaltres reivindiquem el nostre tarannà de sempre, el
que afirma que parlant la gent s’entén i que un acte així és
injustificable.

Aquesta concentració de veïns i veïnes de Caldes és un gest de
REBUIG I REPROVACIÓ sense atenuants, adreçat als autors
d’aquesta agressió.

Amb aquest tipus d’actes es vulneren de la manera més ferotge i
irracional els principis democràtics amb els què s’ha de basar
qualsevol societat.

CONDEMNEM QUALSEVOL TIPUS DE VIOLÈNCIA com a mostra
de la intolerància més gran que es pot produir cap a una persona.

DEFENSEM LA TOLERÀNCIA I EL RESPECTE com a principis
bàsics

en

les

relacions

socials,

respectant

les

diferències

ideològiques, culturals i socials. La democràcia és allò que ens
permet conviure essent diferents i aquest respecte és el que cal
cultivar i promoure.

EXIGIM

A

TOTES

LES

PERSONES

QUE

TENEN

RESPONSABILITATS que siguin exemple d’aquests principis,
eradiquin qualsevol tipus de violència i inhibeixin des dels inicis
actes que puguin desembocar en actituds com les que hem hagut
de viure.

Finalment,

volem

expressar

la

NOSTRA

SOLIDARITAT

I

RECOLZAMENT al regidor agredit i a la seva família, desitjant que
tingui una ràpida i total recuperació.

Un convidem seguidament a unir-nos a l’acte institucional de rebuig
que té lloc tot seguit a la Sala Cultural en un ple extraordinari.

Veïns i veïnes de Caldes d’Estrac

