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El dia 8 de març de 2018 passarà a la història com el dia de l’orgull feminista. 
 
Manifestacions massives arreu de l’estat, carrers plens a vessar en més de seixanta ciutats; 
riuades de persones, majoritàriament dones, van omplir els carrers de feminisme per exigir la 
igualtat real i demostrant que si que podem canviar moltes coses encara. 
 
L’endemà d’aquesta demostració va filtrar-se, per un mitjà de televisió, la conversa que va 
mantenir el Diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya Josep Lluís Salvadó i Tenesa amb un 
altre interlocutor, on el primer manifestava diferents frases masclistes i racistes sobre la recerca 
d'una dona per ocupar la conselleria d'Ensenyament i que ens neguem a reproduir; frases 
impròpies d’un demòcrata i d’una persona que diu que és d’esquerra. 
 
Ràpidament, però, la maquinària d’esquerra republicana ha sortit a defensar el seu Diputat 
intentant rebaixar el to de les frases argumentant que es tractava d’una conversa privada, que 
es tractava d’un to irònic o directament, que es tractava d’una campanya de desprestigi. 
 
Moltes d’aquestes persones que ara volen justificar les greus manifestacions dient que formaven 
part d’una conversa privada, s’esquinçaven les vestidures amb les converses privades -també 
reprovables- entre el Ministre i el Director de l’Oficina Antifrau. Llavors no hi va haver cap tipus 
de comprensió ni empatia; ni era possible, doncs la gravetat de les mateixes exigia una 
reprovació dels interlocutors i una expulsió de la vida pública, com així va passar. 
 
Les manifestacions del Diputat d’ERC son del tot reprovables i injustificables ni tant sols per que 
hagin estat fetes dins l’àmbit privat, donat que si ens creiem que cal combatre les desigualtats 
entre dones i homes i assolir un nivell òptim de respecte entre persones, el primer que hem de 
combatre és aquest tipus de masclisme, el quotidià, el que està arrelat al subconscient de moltes 
persones, el que en suposat to d’humor menysté una part de la societat. 
 
Les declaracions de diferents membres d’ERC, de periodistes propers i altres persones de la seva 
corda, justificant les declaracions i rebaixant-les son del tot inadmissibles i tant reprovables com 
les manifestacions en si mateix. 
 
Des del socialisme exigim una rectificació per part d’Esquerra Republicana de Catalunya i la 
dimissió o destitució del Diputat Josep Lluís Salvadó i Tenesa com a exemple i mostra de no 
tolerar aquest tipus d’actituds totalment contràries a l’esperit del 8M, de la realitat social que 
ens envolta i de l’exigència de la ciutadania d’igualtat i respecte entre dones i homes i que, de 
nou, ERC demostra estar allunyada. 
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Per tot això, proposem al plenari de l’Ajuntament del Masnou que prengui el següents acords: 
 

Primer: Exigir la dimissió o destitució del Diputat Lluís Salvadó i la rectificació pública per 
part d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Segon: Traslladar aquesta petició al Parlament de Catalunya. 
 
Tercer: Fer pública la resolució pels mecanismes habituals. 
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Portaveu PSC 


