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Denuncien un nou cas de
catalanofòbia, ara a la comissaria de
Vic
Diversos funcionaris de la Policia Nacional han insistit que li parlessin en castellà
a una veïna que s'anava a treure el passaport: "Háblame en español"
Una veïna de Vic, Montserrat Puig Cotado, denunciaun nou cas de catalanofòbia
, ara a la
comissaria de la Policia Nacional espanyola a Vic. Hi anava a fer-se el passaport, per a poder
viatjar d'aquí a dos mesos, però ha sortit amb una denúncia. Puig Cotado ha anat a les 10 del matí
a comprovar si li tocava avui o demà renovar-se o no el passaport, ja que ho havia demanat feia
temps i no recordava exactament el dia.
Només d'arribar ella ha saludat l'agent de fora en català, i ell li ha contestat en castellà. Tot seguit li
ha demanat què hi anava fer. Ella li ha contestat en català i ell li ha dit: "Háblame en espanyol".
Ella li ha dit que no, que per allà no hi passava i ha pujat les escales. L'agent l'ha agafat i l'hi ha
tornat a insistir que li parlés en castellà, que hi estava obligada. Ella ha seguit pujant fins a on hi
havia un altre agent que donava els torns.
"Ell tampoc m'entenia, però no m'ha exigit que li parlés en català", ha insistit. Li ha dit que es
busqués ella mateixa en la llista perquè no li trobava. L'agent de l'entrada seguia exigint-li que li
parlés en castellà, i ella li ha dit: "No penso parlar en castellà: sóc a Vic, a Catalunya, i no hi estic
obligada". L'agent de l'entrada ha hagut de baixar a atendre més gent i Puig Cotado s'ha trobat a
la llista. El segon agent li ha donat un número per a la cua i li ha dit que podia sortir a fer-se les
fotos de carnet que necessitaria més tard.
Montserrat Puig Cotado ha marxat de la comissaria i li ha dit a l'agent que "això no s'acabaria
aquí". Un cop s'ha fet les fotografies de carnet, l'agent de l'entrada no la deixava tornar a entrar a
la comissaria. Ella, doncs, ha trucat al regidor de Capgirem Vic Joan Coma Roura, advocats i a
fer fotos de l'agent. Al cap de dos minuts, l'agent l'ha deixat entrar.
"Em pensava que s'acabaria aquí", ha explicat Puig Cotado a NacióDigital. Resulta que quan li ha
tocat el número i ha anat a la seva taula; una altra funcionària li ha dit que no l'atengués, que
s'esperés a una altra taula, "que tenien molta feina". Al cap d'una estona, quan Puig Cotado ha
vist que l'altra gent que feia cua passava pel seu davant i era atesa, ha demanat explicacions
perquè no l'estaven atenen.
Un funcionari ha dit que l'atendria ell. Quan Puig Cotado ha anat a la seva taula per fer el
passaport i li ha parlat amb català, li ha dit: "Háblame en castellano porque soy de Madrid". Ella li
ha dit que tenia el dret que se li parlés amb català, i que "si ets de Madrid, vés-te'n a Madrid, però
jo aquí parlo en català". Llavors el noi de la taula li ha posat una denúncia per aquestes paraules,
"per falta de respecte a un agent de l'autoritat". Puig Cotado s'ha negat a signar la denúncia.
Un cop denunciada, han tornat a començar a fer-se els tràmits per fer el passaport, però com que
l'havia perdut, necessitava una denúncia dels Mossos. Li ha dit que si hi anava ràpidament,
podria fer-se el passaport avui mateix. Li ha dit que li feia un favor, perquè sinó s'hauria d'esperar
dos mesos.
Ella hi ha estat d'acord i li ha preguntat no havien començat d'aquella manera des del principi, ja
que ella ha continuat parlant en català i ell en castellà. Després ella li ha demanat el seu número
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de placa, i aquest li ha dit que ja estava posat en la denúncia. També li ha demanat el número
del policia de fora.
S'ha alçat per marxar i demanar-li a l'agent de l'entrada. En aquell moment, però, el funcionari de la
taula li ha dit que no calia que anés a fer la denúncia als Mossos, que no li renovaria el
passaport.
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La denúncia que han posat a una veïna de Vic Foto: Montserrat Puig Cotado
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