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Barcelona Oberta condemna les pintades durant la
manifestació pel Banc Expropiat al Passeig de
Gràcia
Qualifica els fets de "greus atemptats contra la propietat privada i pública" i demana que
s'acabi amb els aldarulls
ACN Barcelona.L'associació de comerciants Barcelona Oberta ha condemnat aquest
divendres les pintades que alguns dels participants de la manifestació pel Banc Expropiat van
fer dijous al Passeig de Gràcia de Barcelona amb missatges, que a parer seu, són "del tot
inacceptables". En un comunicat, ha qualificat els fets de "greus atemptats contra la propietat
privada i pública" i ha fet una crida "a l'Ajuntament i a totes les parts implicades perquè s'aturin
aquests aldarulls". Els comerciants han demanat que "s'arribi a un acord de noviolència
perquè la ciutat pugui recobrar la calma, tornar a la normalitat i deixar de donar aquesta
imatge lamentable i negativa" que, segons ells, "perjudica" a Barcelona perquè surt a la
premsa nacional i internacional.
Barcelona Oberta ha defensat "la llibertat d'expressió sense coacció i el dret a manifestarse",
però ha matisat que "aquests drets no han de soscavar la convivència pacífica de la ciutat ni
atemptar contra propietats privades i públiques", i que no es poden defensar amb "violència" o
insults". "Som els comerciants, que també som veïns, qui patim de primera mà aquests fets
violents i sense sentit", ha assegurat l'associació en un comunicat fet públic aquest
diumenge.Finalment, els comerciants han donat "suport als cossos de seguretat i a tots els
agents que vetllen per la pau social als barris" de la ciutat i han reclamat "respecte a la
propietat privada".
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