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Càrregues dels Mossos, desenes de
ferits i un detingut per protestar
contra Vox a Girona
La CUP reclama la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, per haver
"protegit als feixistes, mentre agredien els antifeixistes"
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=bObGD22Fobg
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 13 persones ferides a causa de les càrregues
policials d'aquest matí a Girona. Segons les primeres informacions onze serien agents dels
Mossos i dos manifestants, un dels quals ha estat traslladat a l'hospital. Per la seva banda, en un
comunicat, els Sanitaris per la República, han quantificat en 42 les persones ferides ples
incidents. Segons el seu balanç, a banda de la persona amb ferida oberta, 39 persones més
haurien patit contusions, una persona tindria una ferida i una altra un esquinç.
Una desena d'agents de la policia catalana també han resultat ferits. Els incidents s'han produït
quan centenars d'activistes independentistes i antifeixistes protestaven l'acte convocat per Vox
i Borbònia, una plataforma unionista radical, amb el lema "Units per la Constitució"
(http://borbonia.org/girona6d-unidos-por-la-constitucion/) .
En una de les càrregues, els Mossos han ferit un home amb un cop al cap, que ha hagut de ser
atès pel SEM. En un tuit, els professionals de la sanitat Sanitaris per la República, han lamentat
l'actuació dels Mossos i es dirigeixen al conseller d'Interior, Miquel Buch, dient-li que "això és
intolerable!".

Aquí podeu veure les últimes càrregues contra els manifestants antifeixistes que han fet els
mossos a Girona fa ara uns minuts, es veu al final del vídeo l'home que ha hagut de ser evacuat
per els serveis mèdics pic.twitter.com/PSfCuK5HYN (https://t.co/PSfCuK5HYN)
? Helen D. Myers (@HelenDMyers) 6 de desembre de 2018
(https://twitter.com/HelenDMyers/status/1070638681545994240?ref_src=twsrc%5Etfw)

Nosaltres estem per ajudar a la gent que ho necessiti, però això és intolerable! @MiquelBuch
(https://twitter.com/MiquelBuch?ref_src=twsrc%5Etfw) @mossos
(https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/0u0T0PNNT0
(https://t.co/0u0T0PNNT0)
? SanitarisxRep (@SanitarisxRep) 6 de desembre de 2018
(https://twitter.com/SanitarisxRep/status/1070635974705799169?ref_src=twsrc%5Etfw)
Hores d'ara encara no hi ha balanç definitiu de ferits per part dels manifestants. Per part dels
Mossos han resultat contusionats nou agents i hi ha almenys un detingut.
També durant les càrregues els Mossos han trencat la càmera al fotoperiodista Albert Salamé, que
cobria l'acte per Vilaweb. Segons informa el mateix diari, (https://www.vilaweb.cat/noticies/elsmossos-trenquen-la-camera-del-fotograf-de-vilaweb-durant-una-carrega-a-girona/) en el moment
dels fets el fotoperiodista es trobava en el grup de mitjans de comunicació, que estaven cobrint els
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fets, separats dels manifestants.

Càrrega a Girona. Un membre de l'ARRO de @mossos
(https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) m'ha destrossat la càmera. Aquests són els
protocols d'actuació? Reventar càmeres a la premsa? pic.twitter.com/Jm1YNXdrVq
(https://t.co/Jm1YNXdrVq)
? Albert Salamé *X (@albertsalame) 6 de desembre de 2018
(https://twitter.com/albertsalame/status/1070600183401062401?ref_src=twsrc%5Etfw)
Centenars de manifestants s'han mobilitzat des de primera hora del matí convocats per la
Plataforma Antifeixista i els CDR per protestar contra l'acte dels ultres a la plaça 1 d'Octubre l'antiga plaça de la Constitució-.
Quan un grup dels manifestants -la majoria encapuxats- han volgut accedir a l'espai retirant les
tanques, els agents de la policia catalana han actuat amb contundència per fer-los fora. Els
Mossos han aconseguit fer-los forta i dispersar-los pels carrers del costat.
La CUP reclama la dimissió de Buch
El regidor de la CUP en Girona i exportaveu del secretariat nacional de la formació Lluc Salellas
ha demanat la dimissió del conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, per les càrregues. En
declaracions als mitjans, Salellas ha assenyalat que les càrregues han estat injustificades i ha
acusat els Mossos d'intentar "protegir als feixistes, mentre agredien els antifeixistes".
Així mateix, la diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent ha exigit responsabilitats al
president de la Generalitat, Quim Torra, per la "falta de control efectius sobre els cossos de
seguretat del Govern", que segons ella han carregat desproporcionadament contra els
manifestants antifeixistes. L'ANC també ha criticat durament
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168425/anc/pressiona/llista/unitaria/europees) les actuacions
dels Mossos.
Els Mossos defensen l'operatiu
Tot i això, els Mossos d'Esquadra asseguren que l'operatiu ha estat "correcte i adequat". Així ho ha
afirmat el director general de la policia, Andreu Martínez, en una roda de premsa a la comissaria
de les Corts en què ha assenyalat que els fets han tingut lloc coincidint amb dues concentracions
contràries, una de VOX, que estava comunicada, i una altra antifeixista, de la qual no se n'havia
informat.
"Un grup d'unes 40 persones han dut a terme una acció coordinada contra els agents", ha relatat
Martínez que ha dit que els manifestants han llançat "tanques, pedres i altres objectes contundents
contra el cordó policial". Quinze agents i tres protestants han resultat ferits. La policia ha detingut
un jove que ha estat traslladat a l'ABP de Girona i que ja ha quedat en llibertat. Martínez ha
lamentat els fets i ha expressat la seva "preocupació" davant aquestes situacions "no volgudes"
pel cos. Ha recordat també que la policia està per garantir "els drets i les llibertats de tothom".
Un dispositiu "correcte i adequat"
Martínez ha subratllat que el primer balanç sobre aquest dispositiu els permet afirmar que ha estat
"correcte i adequat". Amb tot, ha explicat que aquesta és una primera valoració i ha dit que, "com
sempre", revisaran l'actuació policial d'aquest dijous les vegades que calgui. També ha subratllat
que ha mantingut comunicació en tot moment amb el conseller d'Interior, Miquel Buch.
"Havien dissenyat el tancament de la plaça amb doble nivell de tanques", ha relatat Martínez, que
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ha indicat que els manifestants han tirat a terra aquests elements i han llançat les pròpies tanques,
pedres, llaunes i altres objectes contundents", contra el cordó policial. Com a conseqüència del
trencament d'aquestes cordó, els agents han efectuat una acció de dispersió "per garantir el dret a
manifestació de tothom".
Tercera fila amb furgonetes
En aquest moment els Mossos d'Esquadra han detingut un jove que ha estat traslladat a l'ABP
de Girona i després de declarar ha quedat en llibertat. Després la policia ha recuperat "l'espai
policial" i, a banda de dues línies de tanques, s'ha col·locat una tercera fila de protecció amb
furgonetes per separar les dues concentracions.
Quan l'acte ja estava en marxa ha tingut lloc un segon incident "quan una persona ha intentat
accedir a la concentració de Vox pel lloc on estan ubicats els antagònics i hi ha hagut moments de
tensió". Segons Martínez "els Mossos han actuat per restituir la normalitat, s'han generat
corredisses i s'ha aconseguit que aquesta persona tornès a la concentració pel lloc previst".
El cap dels Mossos d'Esquadra, ha detallat que l'operatiu ha acabat amb una quinzena d'agents
ferits, quatre dels quals han hagut de ser atesos en un centre hospitalari -un d'ells per un
trencament de canell-. A més, tres manifestants han patit lesions i un també ha necessitat atenció
hospitalària.

Els Mossos han carregat contra els manifestants antifeixistes. Foto: ACN
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