
 

En defensa dels servidors públics i en contra dels aldarulls 
 

Aquestes ultimes setmanes hem estat testimonis d’episodis de violència gratuïta i 
aldarulls a diversos municipis de Catalunya per la detenció del raper Pablo Hasél, amb 
un focus principal a la ciutat de Barcelona. Grups de joves que no representen en cap 
cas la joventut barcelonina i catalana, s’han apropiat dels carrers i han arrasat amb tot 
el que han volgut suposadament en defensa de la llibertat d’expressió i reclamant la 
llibertat de Hasél.  

Durant aquests episodis hem estat testimonis de com contenidors, motocicletes, 
comerços, i tot allò que trobaven a l’abast acabava trencat o en flames sense cap motiu 
més que trencar i malmetre el patrimoni col·lectiu, mentre, davant, la Guàrdia Urbana 
i els Mossos d’Esquadra havien de deixar-se la pell perquè els carrers de la capital de 
Catalunya mantinguessin l’ordre tot i els aldarulls. 

Arran dels actes vandàlics i aldarulls de les últimes setmanes, hi ha qui intenta explicar 
o justificar el que està passant escudant-se en el cansament de la gent jove i ens les 
dificultats amb què ens trobem. 

Els problemes que arrossega el jovent barceloní son els mateixos des de fa anys, i els 
seus plans han de tornar a quedar ajornats per la inacció i la manca d’estratègia de la 
Generalitat de Catalunya. La incertesa sobre el present i futur proper del jovent es 
comença a convertir en una fatiga del tot preocupant. 

Però els joves socialistes ens neguem a acceptar que se’ns utilitzi com a moneda de 
canvi per establir un relat basat en els interessos de partits polítics que hi tenen molta, 
si no tota, responsabilitat de la situació que patim la joventut. 

No podem tolerar que enlloc de condemnar rotundament actituds que no son pròpies 
dels i les joves, hi hagi partits com ERC que després d’anys d’inacció i d’eludir 
responsabilitats, encara s’emparin en la precarietat que patim. 

El PSC Barcelona ha participat i participarà sempre de totes aquelles manifestacions 
socials, vagues estudiantils i laborals que impliquin reivindicar i defensar una vida 
digna pels i les joves de la nostra ciutat. 

Però mai estarem al costat d’aquelles que intenten justificar els seus actes vandàlics 
amb temes tan greus i importants com la precarietat juvenil. 

Com a socialistes, no podem permetre actuacions com les que hem vist als carrers de 
les nostres ciutats. La violència gratuïta, els aldarulls i el vandalisme no són en cap cas 
la manera de reivindicar d’un col·lectiu que ja ve arrossegant de fa temps la manca de 
polítiques que els pugui permetre desenvolupar el nostre projecte vital. 



 

Sempre hem entès que els i les joves en la seva majoria son un col·lectiu responsable 
i compromès en la construcció d’una societat més justa i igualitària. 

Per tot l’anteriorment expressat des de la Federació de Barcelona del PSC exposem:  

1. La nostra ferma condemna a la violència gratuïta, vandalisme i aldarulls que 
hem viscut a la ciutat de Barcelona. 
 

2.  El nostre suport a tots els comerciants que durant aquests dies han vist 
malmès el seu negoci i veuen com a arrel d’aquests fets encara tenen més 
dificultats per tirar endavant. 
 

3. El nostre suport a la policia local, els Mossos d’Esquadra, bombers, serveis 
d’emergència, serveis de neteja, i a tots els servidors i servidores públiques que 
durant aquestes nits s’han deixat la pell per tal que la capital de Catalunya i els 
municipis que han patit aquestes agressions mantinguessin l’odre i poguessin 
fer vida normal l’endemà. 
 

4. La nostra voluntat que el Grup Parlamentari del PSC recuperi, actualitzi i 
impulsi en la mesura del que sigui possible tots els acords que es van adquirir 
al Parlament de Catalunya durant el Ple Monogràfic de la Joventut que es va 
celebrar el 24 de juliol de 2013 i que la Generalitat de Catalunya encara no ha 
posat en marxa.  

 

 

 


