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Nit de violència espanyolista
Vï¿½deo: http://www.youtube.com/watch?v=jN3OGMXtAzA
Les celebracions per la victÃ²ria d'Espanya acaben amb 74 ferits i 21 detinguts a la capital
catalana. Almenys 90 actuacions dels Bombers arreu de Catalunya | - Galeria de fotos (Jordi
BorrÃ s)
- Fotos de la celebraciÃ³ a Manlleu (AdriÃ Costa)
Les celebracions per la victòria d'Espanya al Mundial han acabat amb 21 detinguts i 74 ferits a
Barcelona.
Els incidents han començat a partir de la 1 especialment a la zona de la plaça Espanya,
Incendi davant del pavelló 1 de la Fira de Barcelona. Foto: Jordi Borràs
ben aprop on l'Ajuntament de Barcelona havia instal·lat una pantalla gegant per veure la final que
els espanyols han guanyat contra Holanda per 1 a 0. Segons la Guàrdia Urbana 75.000 persones
han seguit la final des de l'Avinguda Maria Cristina mentre que uns 100.000 han celebrat la victòria.
Després del xiulet final de l'àrbitre, la zona s'ha tenyit de vermell pels focs artificials que ha
programat l'organització. Mentrestant, ha sonat la cançó We are the champions , del grup Queen.
Els aficionats han començat a cridar i han onejat centenars de banderes d'Espanya. A més,
diversos seguidors s'han banyat a les fonts laterals de Montjuïc -no a la font central, que es
trobava tancada-.
A partir de la 1 han començat les topades entre aficionats espanyolistes i Mossos d'Esquadra. Els
radicals de la "Roja" han començat a atacar els policies amb caixes i ampolles mentre feien crits
contra Catalunya. De fet, un dels entreteniments de part dels concentrats ha estat cremar
estelades.
Els aldarulls han acabat amb 21 persones detingudes per desordres públics com llançament
d'objectes i danys al mobiliari urbà, com crema de contenidors, entre d'altres. D'aquestes, 15 han
estat practicades pels Mossos d'Esquadra i sis per la Guàrdia Urbana. A més, un grup de
persones van tallar el túnel que passa per sota de la plaça Espanya, al cantó Llobregat i un
vehicle va intentar atropellar un grup de persones fent un canvi de sentit. A banda, hi ha hagut
74 ferits atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), dels quals nou són mossos i tres
policies locals, segons les dades oficials definitives.
Incidents arreu
Els incidents que han començat a la plaça d'Espanya han continuat per Montjuïc -on han provocat
virulents incendis com el que ha afectat els arbres de davant del Palau 1 de la Fira- així com pel
barri de Sants i la Bordeta. Els voltants de la Gran Via també ha estat escenari dels fets.
Centenars d'individus amb simbologia feixista han etzibat crits com "Catalunya es España";
"catalanes hijos de puta", "Viva Franco" o "catalufos de mierda, os vamos a matar". Els violents
s'han dedicat a rebentar vidres dels cotxes que circulaven per la Gran Via si no saludaven les
banderes ni cridaven "¡Viva España!". També s'han cremat senyeres com es pot veure en el
vídeo.

Celebració de la victòria d'Espanya. Foto: Adrià Costa

Una norantena de focs arreu de Catalunya
La nit del triomf de la selecció espanyola al Mundial de Sud-àfrica ha estat també agitat pels
Bombers de la Generalitat que, entre les deu de la nit i les sis de la matinada passada, han hagut
d'atendre un total de 86 serveis per apagar incendis urbans, bàsicament per la crema de
contenidors d'escombraries i també algun vehicle al conjunt del país.
A banda, també han hagut de cobrir 26 serveis més per focs de vegetació, segons dades oficials
del cos que destaquen però, que cap dels serveis ha estat de rellevància. La majoria dels serveis,
73, s'han dut a terme a l'entorn de l'àrea metropolitana. A banda, se n'han produït 16 a la
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demarcació de Tarragona, 15 a la de Girona i 8 a la de Lleida.
Intenten assaltar un camió de bombers a Tarragona
Un dels incidents més greus es va registrar a Tarragona. Els vandals davant la impossibilitat de
banyar-se a la font del Centenari van decidir reventar una boca de rec. La seva actitud va obligar
a un camió dels Bombers a desplaçar-s'hi per tancar la fuga d'aigua, però en arribar al lloc dels fets,
una vintena de seguidors embogits van començat a pujar i agredir al camió; alguns d'ells fins i tot
llençant objectes i pintant els vidres del camió amb els colors de la bandera espanyola.
En una primera instància, els mateixos bombers van baixar del camió per obligar als vàndals a retirarse, però la cosa encara va encendre més els ànims i alguns fins i tot van decidir pujar al sostre del
camió, mentre altres entraven per les finestres obertes. La situació va acabar requerint la presència
de dues patrulles dels Mosso d'Esquadra per fer fora als radicals espanyolistes. No es va fer cap
detenció i els Bombers van haver de retirar-se sense poder tancar la boca de rec, que treia un
enorme broll d'aigua de cinc metres d'altura.
Galeries de fotos
- Incidents a la plaça Espanya de Barcelona (Jordi Borràs)
- Celebracions a Manlleu (Adrià Costa)

Espanyolistes radicals assaltant un camió de bombers a Tarragona Foto: ACN
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