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La setena jornada de
mobilitzacions per Hasél, a la baixa
i passada per aigua
La mobilització de Barcelona acaba amb llançament d'objectes contra la Policia
Nacional, mentre a Tarragona s'han cremat fotos dels Borbons

Una imatge dels manifestants. | Carlos Baglietto

Les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél continuen, però només un centenar de
persones ha participat en la setena nit consecutiva de mobilitzacions a Barcelona. La manifestació
ha sortit des de l'Arc de Triomf en direcció cap al Parc de la Ciutadella.
A les portes de la direcció de la Policia Nacional a Via Laietana els manifestants han entonat
càntics contra els agents i L'estaca i alguns han llançat ampolles contra la línia policial. Una filera de
furgons de la Brigada Mòbil dels Mossos observava l'escena des de la part inferior del carrer.
Posteriorment, els antiavalots han advertit per megafonia que si continuaven els llançaments
d'objectes, es produiria una intervenció, i tot seguit han començat a ocupar l'espai davant la
comissaria amb les furgonetes.
EN DIRECTE | Pluja d'ampolles cap a la línia policial davant la Direcció de la Policia Nacional a Via
Laietana, on un centenar de persones protesta per l'entrada en presó de Pablo Hasél
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Una part dels manifestants ha continuat llançant objectes, però una altra ha fet marxa enrere i s'ha
repartit per carrers propers, on una petita part ha llançat a terra contenidors per formar barricades.

EN DIRECTE | Furgonetes dels Mossos fan carrusels a la Gran Via amb Girona per dispersar els
manifestants
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A l'encreuament entre la Gran Via i el carrer Girona un gran desplegament de la Brigada Mòbil
dels Mossos ha fet carrusels per dispersar els manifestants, que han bolcat i entrecreuat alguns
contenidors al carrer Girona, amb la intenció de calar-hi foc, però alguns no els han pogut encendre
perquè estaven mullats per la pluja.
La policia catalana ha informat de tres detencions. La primera s'ha produït en l'encreuament entre
la Gran Via i el carrer Girona, per desordres públics. Les altres corresponen a dues persones
amb requeriments judicials pendents, detingudes a la plaça Urquinaona.

Un manifestant seu sobre un contenidor. Foto: Carlos Baglietto
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La de Barcelona no ha estat l'única marxa de la tarda. A Girona s'han manifestat unes 200
persones per Hasél, reclamant l'amnistia i exigint la dissolució de la Brigada Mòbil dels Mossos
d'Esquadra. La marxa ha començat a les set de la tarda a la plaça U d'octubre i ha continuat per
l'avinguda Jaume I, la rotonda de l'edifici dels jutjats i el Barri Vell.
Ha acabat davant la delegació de la Generalitat, on un grup de manifestant ha enganxat cartells
reclamant l'absolució de Marcel Vivet i pancartes on s'hi podia llegir 'Escac i mat'. "Seguirem al
carrer", han llegit al final del manifest.
Crema de fotos dels Borbons a Tarragona
A Tarragona prop d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dilluns a Tarragona per
cremar fotos dels Borbons i reclamar l'alliberament de Pablo Hasel. Es tracta de la sisena
jornada de protesta per l'empresonament del raper lleidatà i que s'ha desenvolupat sense
incidents durant aproximadament un quart d'hora.
El punt de trobada ha estat l'estàtua dels Despullats, al bell mig de la Rambla Nova, i s'han cridat
proclames com "els Borbons als taurons". Els manifestants s'han emplaçat a reunir-se de nou
aquest dimecres al mateix punt per fer una assemblea oberta i debatre sobre les accions a dur a
terme en els pròxims dies.
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