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Demanem accions immediates a l'Ajuntament i Jutjats de Terrassa 
davant l'agressió racista i masclista a l'hort de Torre-Sana 

  
Ahir al matí, la companya Maria va ser víctima d’una agressió racista i masclista mentre               
treballava a l’hort urbà de Torre-Sana, un espai col·lectiu i gestionat per l’associació de              
veïns. Els dos agressors, Jose Berbel i Francisco Lopez, formaven part del col·lectiu de              
l’hort malgrat que des de l’associació de veïns se’ls havia manifestat que ateses les seves               
reiterades actituds racistes i violentes no podien seguir-hi participant. 

Segons hem pogut saber, durant els últims mesos i a instàncies de les veïnes, la policia                
local s’ha hagut de personar en diverses ocasions a l’hort ja que els insults i amenaces tant                 
a la Maria com a altres persones del col·lectiu han estat una constant. Condemnem doncs               
que des del cos de policia local no es prenguessin mesures preventives per evitar els fets                
d’ahir i tallar d’arrel les conductes agressives de base racista de Berbel i Lopez.  

Des de Terrassa Sense Murs: 

● Exigim que l’Ajuntament respongui amb contundència davant d’aquests fets. Com a           
municipi signant de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i               
com a autoproclamada ciutat feminista, no entendrem cap reacció que no vagi en             
aquesta direcció.  

● Demanem als Jutjats de Terrassa que prenguin partit contra el racisme i que             
prenguin les mesures convenients per reparar el dany i evitar que es repeteixin             
casos similars.  

● Animem a totes les persones que vivim a Terrassa a reflexionar sobre aquests fets i               
a prendre mesures que poden començar amb senzilles accions de denúncia a través             
de les xarxes socials i entorns propers.  

● Manifestem tot el nostres suport a la Maria i a la seva família, així com a l’Associació                 
de Veïns Torre-Sana. Compartim la seva decisió d’expulsar als dos agressors tant            
de l’hort urbà com de l’associació de veïns 

Arran del discurs de la por i de l’estratègia política de buscar culpables a la situació de crisi,                  
el racisme i la xenofòbia han viscut un repunt a la nostra ciutat. El mes de maig vam                  
denunciar l’aparició de pintades islamòfobes a la mesquita de Ca N’Anglada. Can Palet             
també ha patit actes similars i l'organització Democràcia Nacional ha muntat parades a la              
nostra ciutat per repartir publicitat feixista on s'ataca clarament a una part de la població. 


