MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A LA JUNTA DE PORTAVEUS DE
L’AJUNTAMENT DE SABADELL DE COMDEMNA A L’ASSENYALAMENT QUE VA
PATIR EL RECTOR DE LA UAB AL SEU DOMICILI

Pol Gibert Horcas, portaveu del Grup Municipal Socialista, exposa:

Arran de l’assenyalament i insults patits ahir pel rector de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), a través de pintades al seu domicili i
d’amenaces per part d’un grup radical, el PSC vol expressar la seva més
rotunda condemna davant aquests fets. La discrepància es pot expressar a
través de múltiples mitjans però mai en forma d’assenyalaments o amenaces.
La llibertat mai es pot confondre amb l’assetjament o la intimidació a aquelles
persones que no comparteixen els nostres ideals o opinions. Fer-ho constitueix
un greu atac a la llibertat dels altres com també als més elementals fonaments
de la convivència.
Comportaments com els patits ahir pel rector de la UAB no tenen cabuda en
una societat democràtica. I com a demòcrates no podem restar impassibles
davant fets com els succeïts. Cal denunciar-los i condemnar-los. Aquestes
actituds mai poden trobar complicitats que, a través del suport explícit o el
silenci, puguin afavorir que s’estenguin o reprodueixin com a mitjà per
amenaçar o reduir la discrepància o el desacord.
Atesa la gravetat dels fets i l’atac directe a la democràcia que suposa assetjar a
casa seva una persona per no compartir les mateixes idees polítiques,
demanem l’adopció dels següents

ACORDS:
1. Condemnar qualsevol atac o desqualificació a qualsevol persona per les
seves idees polítiques i, concretament, condemnar l’atac que va patir ahir el
rector de la UAB al seu domicili
2. Donar suport al rector de la UAB, que en l’exercici de la seva
responsabilitat té el dret a prendre les decisions que consideri oportunes
sempre que aquestes s’ajustin a la legalitat
3. Defensar el dret a la confrontació democràtica d’idees, en el marc del debat
i la discussió política, lluny de l’insult, la desqualificació o els atacs
personals.
4. Instar a la Generalitat de Catalunya i al Parlament perquè se sumin a
aquesta condemna, així com demanar a la Federació de Municipis i
l’Associació Catalana de Municipis que facin arribar aquesta moció als
ajuntaments catalans i que també puguin sumar-s’hi.

