Manifest per la dignitat del Vendrell
El grups polítics que impulsem aquest escrit, ERC, PSC, ICV-EUiA i la CUP, com
a representants d’una gran part de la societat vendrellenca, hem elaborat
aquest manifest per denunciar la inadmissible i lamentable situació que s’està
produint a l’Ajuntament del Vendrell.
Ens estem referint a la permanència com a interventor de l’Ajuntament del
Vendrell del sr. Ferran Hinojo. Aquesta persona ha estat condemnada en una
sentència emesa per un jutge per un delicte d’abús sexual a una noia menor
d’edat. Aquest fet es va produir a les dependències municipals quan
l’interventor, segons es llegeix a la sentència, li va començar a fer tocaments
íntims a la jove i, quan aquesta va intentar fugir li va estripar la samarreta que
portava posada.
Per això, sense prejudici del dret a recórrer la sentència, demanem a l’actual
alcalde Benet Jané que, davant d’aquests fets tan greus, actuï políticament, i
cessi a l’actual interventor accidental del Vendrell, que ha estat condemnat per
un jutge.
Reiterem que el nostre ajuntament ha de recuperar la iniciativa per superar el
descrèdit que molts ciutadans tenen de les institucions públiques i que
situacions com la que denunciem fan augmentar encara més. El Vendrell, i el
seu consistori al capdavant, ha de ser l’avantguarda de l’aposta per la cultura i
la defensa constant dels valors que representen els drets humans de justícia,
igualtat i solidaritat.
En ple segle XXI no podem tolerar que la violència contra les dones sigui
present a la nostre vila i molt menys a l’ajuntament del nostre municipi, que és
casa de totes i tots. L’alcalde i l’equip de govern són els primers que haurien de
vetllar per mantenir l’ètica en totes les seves accions i predicar sempre amb
l’exemple.
Aquest manifest és una carta oberta a tota la ciutadania. Aquest escrit està
dirigit a totes aquelles persones que considerin que aquesta situació és injusta i
vulguin denunciar amb el seu suport que no estan d’acord amb el que està
passant i que s’oposen de manera ferma a la violència contra les dones.
Per aquest motiu, annex a aquest escrit hi ha un document on es pot signar per
demanar a l’actual alcalde del Vendrell, Benet Jané, que actuï i cessi a
l’interventor accidental del Vendrell condemnat per un delicte d’abús sexual a
una menor.
El Vendrell, 12 de gener de 2010

