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Guàrdia Civil i policia espanyola
carreguen a les escoles on havien
de votar Puigdemont i Forcadell
Oriol Junqueras ha pogut votar a un altre col·legi a Sant Vicenç dels Horts | Es
tracta de punts de votació de Sant Julià de Ramis, Sant Vicenç dels Horts i Sabadell
| El president de la Generalitat ha votat finalment a Cornellà de Terri, també a les
comarques gironines, i el vicepresident ho ha fet al seu municipi | Hi ha diverses
persones ferides a causa del desplegament de les forces de l'ordre

La Guàrdia Civil ha rebentat el punt de votació de Carles Puigdemont | Carles Palacio

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola han intentat rebentar els punts de votació dels
principals líders catalans. Antidisturbis de l'institut armat han carregat contra els concentrats i els
periodistes que hi havia davant el col·legi electoral on ha de votar el president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, a Sant Julià de Ramis. També han actuat amb violència als punts de votació
de Carme Forcadell a Sabadell i Oriol Junqueras a Sant Vicenç dels Horts. Puigdemont ja ha votat
a Cornellà de Terri, també a les comarques gironines, i ha evitat anar a Sant Julià de Ramis,
mentre que Junqueras ho ha fet a l'Escola la Guàrdia del seu municipi, que no era el que tenia
assignat.
"Trobarem els camins per anar a votar", ha assegurat el vicepresident de la Generalitat després
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d'exercir el seu dret. "Demanem molta serenitat. Veiem quina és l'actitud d'altres institucions. Això
ensenya al món com som cadascú de nosaltres. Fem una crida a la perseverança", ha apuntat
Oriol Junqueras, que ara es desplaça cap a Palau per reunir-se amb Puigdemont i amb tota la
plana major del Govern.

Antiavalots de la Guàrdia Civil, al col·legi electoral on vota Puigdemont Foto: Carles Palacio

A l'interior del pavelló de Sant Julià de Ramis, els membres de la mesa han retirat les paperetes i
l'ordinador. Els agents han entrat al pavelló trencant el vidre mentre hi ha persones que encara
resisteixen a l'interior. Han anat esbotzant progressivament portes per tal de buscar les urnes,
sense fer cas de les càmeres que hi havia.
Per altra banda, antidisturbis de la Policia Nacional han carregat contra els concentrats a l'Escola
Nostra Llar de Sabadell, on ha de votar la Forcadell al voltant de les 9.30 hores. La gent els
intenta frenar a les portes del centre. A la ciutat del Vallès Occidental s'hi han disparat salves.
La policia espanyola impedeix els accessos a l'escola Nostra Llar de Sabadell
https://t.co/mdVu7T1Vy8 (https://t.co/mdVu7T1Vy8) #refND
(https://twitter.com/hashtag/refND?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/XXDt0cI6wY
(https://t.co/XXDt0cI6wY)
? NacióDigital (@naciodigital) 1 d'octubre de 2017
(https://twitter.com/naciodigital/status/914389170927357953?ref_src=twsrc%5Etfw)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=rTgnJaG4vBY
Agents dels cossos policials de l'Estat també han actuat al col·legi de Sant Vicenç dels Horts on
havia de votar Oriol Junqueras. Les càrregues policials s'han repetit en punts de Barcelona com
l'institut Jaume Balmes o l'escola Ramon Llull.
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La justificació de Millo
"L'Estat de dret ha desmuntat el problema", ha assegurat el delegat del govern espanyol a
Catalunya, Enric Millo, que ha justificat el desplegament policial amb l'argument que els Mossos
han seguit "directrius polítiques". "Ens hem vist obligats a fer el que no volíem fer", ha apuntat el
delegat del govern espanyol.

Actuació de la Guàrdia Civil contra el col·legi electoral de Puigdemont. Foto: Carles Palacio
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