
 
      
      

 

 
 
MANIFEST DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE CASTELLBISBAL 
 
La comunitat educativa de Castellbisbal, formada pel conjunt de famílies, alumnat, 
professorat i PAS de les escoles i instituts públics del municipi, volem manifestar el 
nostre ferm i rotund rebuig als fets lamentables i injustificats que van succeir a la 
nostra població el dia 1 d'octubre, i molt especialment en un dels nostres centres 
educatius, l'IE Les Vinyes, quan un grup nombrós de membres de les forces i cossos 
de seguretat de l'Estat van irrompre de forma molt violenta i absolutament 
desproporcionada als seus locals, provocant danys de diversa consideració a les 
persones i a les instal·lacions del centre. 
Volem manifestar la nostra completa solidaritat amb totes les persones que, 
d'alguna manera o altra, ens van veure directament afectades per l'actuació brutal 
de la policia, tot esperant que es puguin recuperar aviat de les seqüeles físiques i 
psicològiques d'unes actuacions que no tenen res a veure amb allò que esperem 
d'uns cossos policials la missió dels quals no ha de ser altra que protegir els drets i 
les llibertats de la ciutadania. 
Per aquest motiu, lamentem profundament que el nostre alumnat, nens i nenes i 
joves de Castellbisbal, amb els quals treballem des de les escoles i els instituts, en 
estreta col·laboració amb les famílies, els valors de la pau, la convivència, el diàleg i 
els drets humans, hagin vist com la violència i la senseraó s'hagin imposat 
precisament en els mateixos espais on dia a dia creixen com a persones i 
desenvolupen els propis valors com a ciutadans i ciutadanes lliures. 
És per això que exigim que es duguin a terme quan abans millor les investigacions 
oportunes per aclarir els fets i les responsabilitats, i poder així continuar treballant 
plegats per recuperar el clima de bona convivència i de respecte a totes les formes 
de pensar que totes i tots volem per a la nostra vila.  
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