
L’Ajuntament nega els permisos per fer una cercavila 
infantil per l’educació pública a Sants 
 
Unes 300 persones, entre elles nombrosos infants, van desafiar el fred intens del dissabte 4 
de febrer, per participar en una cercavila festiva (amb timbals, xiulets i globus grocs) en 
defensa de l’educació pública, convocada per l’Assemblea Groga de Sants, espai de 
confluència de pares, mares, professorat i alumnat. La protesta es va iniciar a la Plaça de 
Sants, va recórrer la Carretera fins al Parc de l’Espanya Industrial, i va finalitzar amb un 
espectacle de titelles de la Companyia l’Estenedor. L’objectiu de l’acte era denunciar les 
retallades a les escoles santsenques i evitar que se’n produeixin més. 
El dia abans de la convocatòria el Districte va informar als convocants que no cedia cap tarima 
per l’espectacle de titelles,  a més de prohibir la pròpia cercavila, tot i que es cedeixen espais 
per a tot tipus d’actes públics, en una preocupant primera actuació del nou intendent de la 
Guàrdia Urbana al barri, Sergi Amposta.  
A la negativa del Districte també s’hi va afegir la del Departament d’Interior, que també 
prohibia l’acte, sota l’excusa que no havia estat demanat amb suficient temps.  
Els sotasignats, membres del teixit associatiu santsenc, ens veiem en l’obligació de denunciar 
l’actuació desproporcionada i mancada de qualsevol lògica de l’Ajuntament i els Mossos 
d’Esquadra, que només pot respondre als nervis de les autoritats per les protestes contra les 
retallades.  
Entenem que la denegació del permís és un fet preocupant i autoritari, i significa un atac a 
la llibertat d’expressió i mobilització de l’associacionisme del barri.  

Les entitats sotasignants exigim que la prohibició no es torni a 
repetir ni es tradueixi en cap sanció administrativa o multa. 

 
Tenim la intenció de presentar el manifest i les adhesions al Districte.  
Ens podeu enviar la vostra adhesió a:  assembleagrogasants@gmail.com . És necessari que 
ens feu saber el nom de l’entitat i una persona de contacte.  
Moltes gràcies! 
 
I aprofitem per recordar-vos que el dimecres 22 de febrer hi ha una nova trobada de 
l’assemblea groga. És a les 17:30 hores al Centre Social de Sants (carrer Olzinelles, 30)  
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