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VÍDEO Un guàrdia urbà mata a trets
un gos i deté el seu amo a
Barcelona
pacma ha convocat una manifestació de protesta aquest dimecres a la plaça de
Sant Jaume
Un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona ha matat aquest dimarts a trets un gos al carrer en
ple centre de Barcelona i ha detingut l'amo de l'animal. L'actuació ha causat una forta polèmica,
sobretot després que aquest dimecres es divulgués un vídeo amb imatges de l'animal mort a la
vorera. El partit animalista Pacma ha convocat una concentració de protesta
(https://www.naciodigital.cat/noticia/169445/pacma/reclama/investigui/mort/gos/trets/guardia/urba/
barcelona) , per a aquest mateix dimecres, i ha reclamat que s'iniciï una investigació.
Segons la Guàrdia Urbana, l'agent va matar el gos quan va veure perillar la seva vida, després
que l'animal li mossegués el braç i quan es disposava a mossegar-li el coll. Pacma indica, en
canvi, que "multitud de testimonis" van veure que el gos no s'havia comportat de forma agressiva.
Fonts del cos policial han explicat que els fets van passar a les 12.10 hores del matí de dimarts a
l'entorn de la Plaça Espanya amb la Gran Via de Barcelona. El gos era corpulent, si bé no era de
"raça perillosa".
Davant la mort de l'animal el propietari del gos es va disposar a agredir l'agent, que el va retenir
per un delicte contra l'autoritat, segons aquesta versió. El guàrdia urbà va ser atès en un centre
hospitalari per les ferides rebudes i ha causat baixa del cos.

La guardia urbana le pega una paliza a un chico ?sin techo? y para callar a su perrita que
ladraba, la matan de un tiro en la cabeza. Todo esto en medio de la Gran Vía.
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