Política | | Actualitzat el 12/10/2016 a les 20:50

Agenjo: «Sóc l'única 'tonta' que va
creure que el 9-N s'havia de complir
la llei»
La directora de l'institut que no va obrir el 9-N critica el govern de Rajoy per no
haver tingut el ?coratge? d'impedir la votació | La delegada del govern espanyol,
Llanos de Luna, la va citar a fer un cafè per agrair-li el gest | Assegura que no va
ser l'única directora que va negar-se a cedir el col·legi, però creu que la resta no
va explicar-ho per por
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=sR7AFWABtFs
El 9 de novembre de 2014, l'institut Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat no va obrir les seves
portes pel procés participatiu del 9-N.
(http://www.naciodigital.cat/especial/214/referendum/independencia/catalunya/novembre/2014)
La seva directora, Dolores Agenjo, va negar-se a cedir el centre perquè creia que aquella votació
era "del tot il·legal". Aquell dia, Agenjo es va sentir ?l'única 'tonta' que s'ha cregut que s'ha de
complir la llei? i va acabar decebuda amb el govern de Rajoy, a qui critica per la
seva ?incoherència total? i la manca de coratge a l'hora d'impedir que es votés. ?Si tu dius que
aquesta consulta no es pot fer, no pots permetre que es faci?, afirma l'exprofessora, ara jubilada.
Agenjo no se'n penedeix de la seva decisió, per la qual ha estat premiada
(http://www.naciodigital.cat/noticia/96675/directora/no/va/cedir/institut/hospitalet/9n/candidata/premiada/unionisme) . "Si no hagués actuat com ho vaig fer, tindria una sensació de
disgust amb mi mateixa, d'insatisfacció; em sentiria una merda i estaria plena de ressentiment",
explica. Agenjo recorda com la delegada del govern espanyol, María de los Llanos de Luna, va
convidar-la a prendre un cafè per agrair-li el gest i li va fer entendre que l'hagués agradat que
s'actués amb més contundència.
Acusada de ser un testimoni polititzat
Dolores Agenjo ha esdevingut en un testimoni rellevant en el judici del 9-N, en el qual les
acusacions populars demanen 6 anys de presó per Mas, Ortega i Rigau
(http://www.naciodigital.cat/noticia/117531/acusacions/populars/demanen/anys/preso/mas/ortega/
rigau/9-n?rlc=a1) . "Vaig decidir testificar quan vaig sentir a Rigau dir que tot ho havien organitzat
els voluntaris", sosté. Durant el judici, creu que els advocats de la defensa van ser "molt
agressius" i que van insinuar que el seu testimoni no era vàlid "perquè era una persona molt
polititzada". Agenjo, que ha anat en les llistes de Ciutadans a les eleccions municipals i
autonòmiques, assegura que la seva implicació política va ser posterior al 9-N. A més, nega ser
nacionalista i, quan va a manifestacions espanyolistes, assegura que se sent "descol·locada".
Agenjo detalla que hi va haver més escoles que no van obrir el 9-N, però que els seus directors
no van voler que es fes públic. "La gent tenia por a les represàlies, a no renovar com a directors i
a quedar assenyalats per no haver volgut col·laborar", considera. Tanmateix, sosté que a la seva
escola tothom la va entendre i no hi va haver cap problema. L'exdirectora reconeix que al seu
institut no s'aplicava la immersió: "Al meu col·legi parlava amb els pares i els alumnes la llengua
que volia".
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