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Un hotel de Calella fa fora els
agents de la Guàrdia Civil i els veïns
els acomiaden amb crits
La família que gestiona l'establiment se sent "enganyada" perquè els agents van
dir que pertanyien a una unitat antiterrorista

Els veïns de Calella acomiaden amb crits la Guàrdia Civil | TV3

L'Hotel Vila de Calella ha fer fora dels seu establiment al centenar d'agents de la Guàrdia Civil que
s'allotjaven. Aquest vespre, els veïns han acomiadat els últims policies que abandonaven l'hotel
al crit de "fora" i amb aplaudiments quan els veien marxar. Els propietaris han explicat
a NacióDigital que els agents van arribar fa tres setmanes i ocupaven la pràctica total de les
habitacions. En aquell moment, van assegurar que eren una unitat antiterrorista especial, però
diumenge els veïns els van alertar que els policies que allotjaven eren els mateixos que havien
participat en l'operació policial contra el referèndum que ha deixat 893 ferits
(http://www.naciodigital.cat/noticia/139634/repressio/policial/espanyola/causa/almenys/893/ferits)
, alguns d'ells de gravetat.
Aquest matí, la família que gestiona l'hotel els ha comunicat que havien d'abandonar l'hotel aquest
mateix dilluns. "Ni nosaltres els hem donat cap explicació, ni ens l'han demanat", explica en David,
que gestiona l'establiment. "La família està destrossada. Nosaltres hem estat fent cues per votar, i
ara ens assabentem que hem tingut a aquesta gent a casa", explica. Aquest matí, una quinzena
de policies ha abandonat l'establiment, però la resta es resistia a marxar. Quan han vist que no els
servirien dinar, han vist que la decisió anava seriosament i han començat a pagar -ho fan de forma
individual- i marxar.
Aquest diumenge a la nit, un grup de veïns es va manifestar a les portes de l'hotel. Els Mossos
van fer un cordó entre els manifestants i la policia espanyola, però alguns policies de paisà van saltarhttps://www.naciodigital.cat/noticia/139714/hotel/calella/fa/fora/agents/guardia/civil/veins/acomiaden/amb/crits
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se'l i van carregar contra els veïns, segons ha denunciat l'Ajuntament de Calella. L'Ajuntament de
Calella ha explicat que les càrregues van deixar 14 contusionats, 4 dels quals van requerir atenció
hospitalària. L'alcaldessa Montserrat Candini ha assegurat que la resposta dels policies als
manifestants que simplement "no volien que seguissin estant a la nostra ciutat" va ser
"absolutament desproporcionada i desmesurada".

Esta madrugada en Calella ( Barcelona) un grupo de Guardia Civiles de paisano salieron del
hotel a dar palizas pic.twitter.com/FfNEUGv9EN (https://t.co/FfNEUGv9EN)
? Irreverent (@Nen__17) 2 de octubre de 2017
(https://twitter.com/Nen__17/status/914794132698226689?ref_src=twsrc%5Etfw)
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