
Arran de la jornada de vaga general del 29 de març s'ha generat tota una polèmica al voltant de 
l'acció de persones "violentes" que van llençar pedres contra els aparadors del Corte Inglés i del 

Parc Central, i també contra entitats bancàries. Van cremar contenidors i van fer pintades exigint el 
retorn dels diners públics regalats a la banca privada. A Tarragona l’Ajuntament xifra dels 

desperfectes a prop dels 52.000 €. Arran d'aquests danys ocasionats "a la ciutat" els antiavalots 
van executar càrregues en diversos punts de Tarragona que van acabar a la mateixa plaça de la Font 

on diverses persones van ser detingudes de forma arbitrària. 
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“La violència al carrer....” “Els VIOLENTS...” Són paraules i expressions que 
ressonen als mitjans de comunicació: notícies, declaracions i tertúlies han girat al 

voltant d'aquesta mateixa temàtica. Quina és la teva PRÒPIA opinió? Esbrina-la 
realitzant aquest senzill test. Endreça de l'1 al 10 les següents situacions en les que et 

pots trobar, tenint en compte què et genera més violència:

Molt probablement, les situacions que has identificat com aquelles que et generar-
ien més violència no són les que als mitjans de comunicació són titllades com a 
tal... T'has preguntat per què? T'has preguntat qui exerceix violència a les nostres vides? 
Qui està darrera del patiment constant que experimenten moltes famílies que no 

saben com arribaran a final de mes o quant trigaran en fer-les fora de casa? O qui 
està darrera de l'angoixa de no trobar feina i tenir tot el subsidi d'atur esgotat, o de no 

poder emancipar-se tot i tenir gairebé trenta anys? 

T'has preguntat qui són "els violents"? Els mateixos que estan difonent als 
mitjans de comunicació la crítica contra els aparadors trencats de bancs i 

caixes!!! “Els violents” són els qui signen el teu acomiadament perquè l’empresa no té 
“prous” guanys; els qui permeten que hi hagi gent sense casa i cases sense gent; qui 

retalla pressupost en Sanitat i Educació però no persegueixen l’evasió fiscal; els qui fan 
passar dues nits a la garjola per trencar suposadament un aparador però no perseg-

ueixen a qui comet frau a l’Administració; els qui encarreguen càrregues contra 
la població però no persegueixen els malversadors de Fons Públics...!!!

Que m'acomiadin i em quedi a l'atur
Passejar per la Rambla i veure bancs amb els aparadors trencats
No arribar a final de mes
Quedar-me sense casa
Veure com llencen pedres contra el Corte Inglés
Veure el senyor Millet o en Camps al carrer, sense càrrecs
Veure l'aparador d'un banc/caixa ple de pintades
Que el Pàrquing Jaume I costés 30 milions d'€ i 18 milions no s'hagin justificat
Que un familiar mori perquè no l'han atès amb prou urgència a l'hospital
Que m'apallissin a la plaça de la Font els antiavalots
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