
      

EL SALÓ ERÒTIC DE BARCELONA 
CONDEMNA LA VIOLÈNCIA POLICIAL 
 

 Des del Saló condemnem la brutalitat policial exercida contra la 
població civil ahir 1 d’Octubre 
 

 Volem mostrar el nostre suport i agraïment a ciutadans, voluntaris, i 
membres dels cossos de Bombers i Mossos d’Esquadra 

 
El Saló Eròtic de Barcelona és un esdeveniment eminentment recreatiu però connectat amb la 

realitat que l’envolta. A l'espot NORMAL que vam llançar la setmana passada ja denunciàvem la 

repressió i censura de l'Estat i lamentem haver-hi de tornar, però seria lamentable no fer-ho. 

 

Per això, davant els greus esdeveniments dels darrers dies que han culminat amb la injustificable 

brutalitat policial d’ahir, dia 1 d’octubre, no podem ni volem deixar d’expressar la més profunda 

repulsa i fer una condemna sense pal·liatius als mètodes utilitzats per l’Estat per reprimir la població 

durant la celebració del referèndum. La violència no és mai justificable, més enllà de les raons 

polítiques de cadascú. I menys quan s’exerceix contra la població civil, desarmada i pacífica. I molt 

menys encara quan la “il·legalitat” que aquesta població pretén cometre és exercir el seu dret a vot. 

  

Des del Saló sempre hem defensat i sempre defensarem la llibertat com a base de tota convivència 

i com a ideal a perseguir. Per això sempre ens posicionarem a favor dels qui la defensen, com tots 

aquells voluntaris, membres d’entitats i ciutadans de totes les edats i condicions que ahir van 

prendre els carrers per oposar-se a la repressió i protegir els seus drets. I no podem més que 

admirar-nos de l’impecable organització, valentia i esperit cívic que van mostrar en tot moment. 

  

Per últim, volem agrair els cossos de Bombers i Mossos d’Esquadra per les seves accions 

durant el dia d’ahir i que sí van anar dirigides al seu objectiu: protegir la població. Per això, com a 

humil gest de gratitud, i com ja els hem informat, el Saló Eròtic convida a tots els membres 

d’aquests cossos a que vinguin a gaudir gratuïtament de l’edició d’enguany. Estarem encantats de 

rebre’ls i celebrar, un cop més, la llibertat. Mentre puguem. 

 

Més informació ja disponible en el web oficial:  

www.saloneroticodebarcelona.com 
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