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Un vigilant agredeix una dona a
Sants entre insults trànsfobs
Renfe aparta el guàrdia, que ha colpejat a la mà i ha etzibat una puntada de peu a
la noia; i l'Ajuntament exigeix investigar l'agreujant discriminatori

Un agent de seguretat ha agredit aquest divendres una noia a l'estació de Sants de Barcelona,
uns fets que han dut Renfe a expulsar l'agent del servei i obrir un expedient informatiu, en el que
l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que és un cas de transfòbia perquè el vigilant li ha dit "calla,
senyor". Els Mossos han obert una investigació i l'Ajuntament ha activat el protocol de l'Oficina per
la No Discriminació.

Expulsat del servei l'agent de seguretat que ha colpejat diverses vegades una noia quan estava
reduïda a terra, a l'estació de Sants
? btv notícies (@btvnoticies) October 1, 2021
(https://twitter.com/btvnoticies/status/1443912327934271495?ref_src=twsrc%5Etfw)
La noia agredida s'ha incomodat per la presència de càmeres de televisió que segueixen la vaga
de maquinistes (https://www.naciodigital.cat/noticia/225138/colapse-a-lestacio-de-sants-tots-elstrens-de-rodalies-cancellats) , i ha increpat un operador de càmera perquè no la gravés. Agents
del servei de seguretat de l'empresa Sureste s'han acostat a parlar amb ella i un agent ha quedat
ferit lleu.
En aquest moment un guàrdia l'ha reduït, l'ha emmanillat i un altre agent l'ha colpejat a la mà i li ha
etzibat una puntada de peu, segons Betevé, que ha gravat els fets.
El regidor de Drets de Ciutadania i del districte de Sants-Montjuïc, Marc Serra, assegura que "cal
investigar" aquest cas de transfòbia. Les paraules del guàrdia buscaven "vexar-la", assegura.
Serra agraeix que Renfe hagi apartat del servei l'agressor que colpeja físicament la dona durant
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l'actuació, però exigeix "investigar també els insults trànsfobs i prendre mesures per reparar a la
víctima i garantir que no es torni a repetir".
[plantillasuccessos]
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