Com a professor de l'IES Arxiduc Lluís Salvador, vull aportar la meva percepció dels fets
succeïts arran de l'entrada d'un piquet de joves durant el 17 de setembre passat. Jo
era dins el centre aquell dia, concretament a l'aula 1.09, com a part del personal de
serveis mínims.
Ho faig a títol personal i sota la meva responsabilitat exclusiva, indignat d'una banda
per la tergiversació dels fets que he vist en alguns mitjans (molt especialment IB3-TV i
Última Hora) i de l'altra per la manipulació i les mentides que s'han difós, especialment
per part de la Consellera d'Educació durant la seva intervenció en el Parlament del
mateix dia 17 de setembre.
1. No és cert que el piquet impedís l'entrada a l' institut de cap alumne, perquè els fets
varen ocórrer a les 9:15 aproximadament, quan tot l’alumnat ja era dedins.
2. El piquet va entrar dins el recinte del centre, però en cap moment dins l’edifici, ja
que la porta estava tancada.
3. Si els joves haguessin pegat coces al mobiliari exterior del centre, se'n veurien els
desperfectes. De moment, no s'ha notat cap destrossa ni s'ha vist cap desperfecte ni
un. Només s’ha localitzat una pintada damunt la bústia. Les imatges difoses per
qualque cadena de televisió en què es veien els escalons romputs de l'entrada són
totalment tergiversadores. Els escalons duen romputs més d'un any i en tot aquest
temps, la Conselleria d'Educació (a través de l'IBISEC) no els ha vengut a arreglar, tot i
que des de la secretaria del centre els ho han demanat diverses vegades.
4. És cert que el piquet va provocar cinc minuts d’aldarull amb xiulades i crits, però cap
altra distorsió. El professorat que era a la primera planta i feia classe, no la va haver
d'interrompre i ni tan sols va sortir al passadís per veure què passava.
5. No hi havia cap alumne del nostre centre entre el piquet.
Aquests cinc punts varen esser debatuts els dies 19 i 23 de setembre amb la mateixa
directora, que va estar totalment d'acord amb els punts 1, 2, 3 i 5 però només
parcialment amb el 4, ja que la seva percepció i la meva diferien en alguns matisos. La
directora no ho va voler signar i és per això que ho faig a títol particular.
Joan Bover

