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Desenes de pares, mares, padrins i
estudiants es reuniren ahir per de-
fensar davant els mitjans de comu-
nicació els alumnes membres del
piquet que dimarts va identificar
la Policia a l’IES Arxiduc.

de radicals independentistes havi-
en destrossat un institut”.

“La Policia espanyola ha mostrat
la seva cara més sàdica”, va assegu-
rat Oltra, qui va criticar l’actuació
dels agents, la connivència del cen-
tre comercial deixant-los fer servir
les seves instal·lacions per reprimir
els estudiants i la manca de veraci-
tat d’alguns mitjans de comunicació
que no varen contrastar la versió de
la Policia.

Contra la Policia
Els pares dels membres del piquet
informatiu estan enfadats. Fins a sis
dels al·lots varen ser engrillonats i
un va tornar a casa amb marques de
cops a diferents parts del cos. No vo-
len que les coses quedin així i ahir

deien que estudien la viabilitat de
denunciar la Policia i els responsa-
bles polítics de la seva actuació. Es
referien a la delegada del Govern es-
panyol a les Illes Balears, Teresa
Palmer, a qui també reclamen expli-
cacions pels fets.

El grup de pares dels afectats
mantenen que han intentat parlar
amb la directora de l’institut fins a
tres vegades, que el mateix dimarts,
després dels fets, els havia citat a les
18.00 però que els va deixar plan-
tats, sense atendre’ls, mentre dues
furgonetes de la Policia custodiaven
l’institut. Les dues vegades més que
intentaren veure-la per exigir-li ex-
plicacions tampoc no se’n varen
sortir. Però segons els pares, el bi-
dell del centre mateix els va reco-

nèixer que no hi havia hagut cap
destrossa.

Tant els pares, que varen assegu-
rat que sabien perfectament què fe-
ien i on eren els seus fills quan fe-
ien el piquet informatiu i que hi es-
tan d’acord, com els estudiants con-
tinuen convençuts de la lluita dels
docents. “Hem aconseguit posar en
crisi tota la Conselleria d’Educació
i el Govern balear”, va declarar Oce-
te, volent desacreditar la “tran-
quil·litat” que aparenten els polítics
populars. Des del SEPC volen con-
tinuar les protestes i una “vaga in-
definida històrica” contra unes me-
sures que, assenyalen, tenen l’ob-
jectiu “d’acabar d’espanyolitzar i
mercantilitzar” el sistema educatiu
de les Illes Balears.e
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PALMA. El piquet informatiu que
dimarts era a l’entrada de l’institut
Arxiduc Lluís Salvador de Palma
“no causà cap dany, desperfecte o
coacció”, afirmà ahir, amb vehe-
mència, Nacho Laborda, pare d’un
dels 38 estudiants del piquet que la
Policia Nacional espanyola identifi-
cà i denuncià per desordre públic i
coaccions dimarts mateix. L’actua-
ció de la Policia fou “violenta i des-
proporcionada”, afegí la mare d’un
altre estudiant, Antònia Riutort.

Els dos pares feren aquestes de-
claracions ahir en una roda de prem-
sa organitzada a la porta de darrere
d’El Corte Inglés, el centre comerci-
al que permeté que els policies man-
tinguessin un dels membres del pi-
quet engrillonat i aïllat en una habi-
tació tancada on el copejaren.

Laborda i Riutort parlaren colze
a colze amb Àlex Ocete, del Sindicat
d’Estudiants dels Països Catalans
(SEPC) –organitzador del piquet–,
i de César Oltra, del col·lectiu anti-
repressiu Alerta Solidària. Darrere
la taula on parlaven –coberta amb
una tela amb el verd de la lluita dels
mestres i professors– hi havia dese-
nes d’alumnes, pares, mares i pa-
drins. La protesta els ha unit. Els pa-
res dels afectats s’havien reunit di-
verses vegades per preparar la roda
de premsa i tenen les coses clares.

Riutort va assegurar que qui no
havia actuat com calia era la Policia,
que va qualificar d’“escamots d’in-
seguretat ciutadana”. La mare va in-
sistir que tenen proves que la direc-
tora de l’institut Arxiduc –qui, se-
gons ells, va ser qui va telefonar a la
Policia– va “tergiversar” els fets
quan va fer la denúncia. Per això, li
reclamen una rectificació pública i,
si no la fa, n’exigiran la “dimissió
immediata”. La mare també va dir
que demanen que la consellera
d’Educació, Joana Maria Camps, es
retracti de les declaracions que va
fer al Parlament dient que “un grup

UNITS PER LA POLICIA
La denúncia de la directora de l’IES Arxiduc Lluís Salvador, les declaracions de la consellera d’Educació, Joana Maria

Camps, i, sobretot, l’actuació de la Policia Nacional espanyola han unit més que mai els estudiants que dimarts varen fer el
piquet informatiu al centre amb els seus pares, mares i padrins. E. B.

EDUCACIÓ: CONFLICTE A LES AULES

“Els nostres fills no varen fer cap dany”
Els pares dels estudiants del piquet de l’IES Arxiduc Lluís Salvador volen denunciar la Policia

Rectificar
Els pares
exigeixen a la
directora del
centre que es
retracti
públicament


