
 

 

 

  
  

COMUNICAT OFICIAL EL CONSELL 

 

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, institució que aplega a més de 500 escoles, clubs 

i entitats, més de 45.000 nens, nenes, joves i adolescents i les seves respectives famílies, 

que lliurement han decidit fer de l’esport i de la pràctica esportiva un camí de formació, de 

creixement, de comunitat, i de relació cada cap de setmana, cada dia, vol i necessita ser 

fidel als principis i valors dels quals ens hem dotat en els nostres 40 anys de vida: 

compromís, entusiasme, innovació, responsabilitat, socialització, humanisme.... Per això, 

volem i necessitem denunciar els fets succeïts ahir durant el referèndum convocat 

per la Generalitat de Catalunya. Ahir, el Govern de l’Estat, a través de les forces de 

seguretat, va atacar i agredir a la seva pròpia població arreu de Catalunya. Davant d’això, no 

podem restar equidistants, siguin quin siguin els plantejaments existents. Volem i 

necessitem denunciar, rebutjar i condemnar activament l’ús de la violència de 

qualsevol tipus i sota qualsevol argument. Una violència que per ella mateixa, 

deslegitima qualsevol raonament que la vulgui justificar. Precisament, en l’ADN d’El Consell, 

a través de totes les entitats que el formen i a través, també, de les petites accions de cada 

dia que governen la nostra vida, està el fet de lluitar activa i pacíficament contra qualsevol 

tipus de violència i repressió. Dins de la gran família d’El Consell s’hi apleguen 

múltiples sensibilitats, que ens enriqueixen i que ens permeten bategar. Totes, 

absolutament totes elles, s’oposen frontalment a la violència com a argument. Per 

aquest motiu i seguint la crida de la Taula per la Democràcia, El Consell se suma a 

l’aturada de país convocada per dimarts 3 d’octubre de 2017. Així mateix, la 

instal·lació esportiva del CEM La Mar Bella romandrà tancada durant tota la jornada en tots 

els seus serveis.  

 

Per dignitat, per respecte als nostres conciutadans i a nosaltres mateixos, El 

Consell ha decidit expressar en veu alta el seu profund dolor.  

 

El Consell  


