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Protesta contra la presència de
l'exèrcit a la fira d'ensenyament
ExpoJove de Girona
L'alcaldessa Marta Madrenas reconeix que no se sent "còmode" amb l'estand de
les forces armades i convoca una reunió per abordar la polèmica

Protesta davant l'estand que l'exèrcit de terra té a la Fira Expojove, aquest dimecres Foto: ACN

Una vintena de persones, convocades per la Xarxa pels Drets Socials de Girona i Salt, han
protestat aquest dimecres al matí contra la presència de l'exèrcit espanyol a la fira d'ensenyament
ExpoJove. A les onze en punt, han desplegat pancartes al davant del seu estand i han criticat
que s'ofereixi la formació militar com a opció de futur per als joves.
A la mateixa hora, la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha inaugurat la fira i ha recordat
que, des del Govern, aposten per revisar la presència de les forces armades en aquest tipus de
mostres, sense valorar si hi està a favor o en contra. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha
afirmat que l'exèrcit compleix amb els requisits per tenir estand a la fira però admet que no s'hi
senten "còmodes" i advoca per la cultura de la pau. Per això, ha convocat una reunió per dilluns per
tractar la problemàtica.
Després de la protesta, el subdelegat del govern espanyol a Girona, Juan Manuel Sánchez
Bustamante, i la regidora del PPC a Girona han anat a l'estand per donar el suport als militars. El
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subdelegat ha titllat "d'incomprensible" la protesta i ha defensat que la formació militar ha de ser
una de les ofertes que estigui present a l'ExpoJove. "Censurem aquesta protesta i creiem que
parteix del desconeixement de la tasca humanitària que desenvolupen les forces armades", ha
manifestat.
Per la seva banda, el grup municipal del PPC també ha emès un comunicat on defensa la
continuïtat de l'exèrcit a l'ExpoJove i critica que es facin declaracions en nom de tot el consistori.
Aquest mes de març la presència de militars al Saló de l'ensenyament de Barcelona també va
aixecar polèmica. Diverses persones es van manifestar per expressar el seu rebuig al fet que el
Ministeri de Defensa pugi promocionar-se en aquest esdeveniment. Un rebuig que també va
exposar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
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