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La Xesca acusa l'Ajuntament de boicotejar un acte de l'ETSAV al casal
El Casal de Joves La Xesca acusa el consistori en un
comunicat de boicotejar la trobada d'alumnes de l'Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) que
l'espai havia d'acollir aquest divendres i dissabte. El casal de
joves lamenta que l'Ajuntament hagi contactat, diu, amb
l'escola per informar que un decret d'alcaldia prohibeix la
celebració d'activitats de lliure concurrència o obertes al
públic al casal pel mal estat de l'edifici.

La membre de La Xesca Patrícia Gotarda ha explicat que, amb aquesta acció, l'Ajuntament vol evitar que
s'abordi el debat de la manca d'espai per al jovent.
Patrícia Gotarda: També creiem que forma part d'una estratègia per fer una cortina de fum sobre els
problemes de seguretat i per evitar parlar dels problemes de manca d'espai del jovent.
L'entitat, que atribueix interessos polítics a l'actuació municipal, lamenta que la direcció del centre hagi decidit
suspendre l'activitat. Els alumnes del curs d'introducció de l’ETSAV havien organitzat un congrés
d’arquitectura al local de l'avinguda de Cerdanyola. Es tractava d'unes jornades d'activitats i debats, amb una
setantena d'alumnes i dos professors, que volia estudiar el projecte de La Xesca per rehabilitar un espai en
desús.
Reacció de l'Ajuntament
L'Ajuntament ha emès un comunicat en què diu que ha remès a l’ETSAV el decret del 30 d'agost que
prohibeix qualsevol activitat a l’edifici davant les deficiències estructurals en la solidesa de l’immoble. A més,
assegura que la decisió de cancel·lar l'acte 'ha estat presa lliurement per l'ETSAV' i que el decret en vigor
prohibeix 'realitzar qualsevol esdeveniment amb afluència de públic'. L'alcaldessa, Mercè Conesa, ha negat
que el consistori estigui boicotejant el casal de joves.
Mercè Conesa: No es pot boicotejar el que no és legal. Si ells parlen de boicot, nosaltres parlem de
defensar la legalitat.
El consistori remarca que té l’obligació legal de garantir la seguretat i adverteix als ocupants de 'la situació de
risc potencial per a la seva salut i integritat física'.
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