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Els ferits en les càrregues policials
de Terrassa presentaran una
demanda conjunta contra els
Mossos
El secretari de l'ANC a la ciutat, que també va resultar lesionat, afirma que la
policia "es va llançar a l'atac de forma indiscriminada"

Manifestació antifeixista a Terrassa | Anna Mira

La vintena de persones que van resultar ferides en les càrregues policials de dijous a Terrassa
durant una protesta antifeixista per rebutjar un acte convocat per Vox,
(http://www.naciodigital.cat/noticia/168446/videos/mossos/tambe/carreguen/terrassa/manifestacio/
contra/vox#.XApous7XVds.twitter) presentaran una demanda conjunta en contra de l'actuació
dels Mossos d'Esquadra. Ho ha explicat el secretari de l'ANC a la població, Pep Tomàs, que va ser
una de les persones que va patir l'impacte d'una pilota de foam durant l'operatiu. "No hi havia
motius per carregar, si haguessin esperat quinze minuts més la manifestació s'hauria dissolt", ha
considerat.
Tomàs que assegura que els agents "es van llançar a l'atac de forma indiscriminada" i van etzibar
"cops de porra al cap" a diverses persones. La demanda conjunta es tramitarà a través de l'entitat
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Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, que segons ha explicat Pep Tomàs, secretari de l'ANC de
la ciutat, s'encarrega d'assistir cassos d'aquesta tipologia.
"Agruparem tots els informes mèdics dels ferits per aquests incidents i els propers dies
presentarem la denúncia als Jutjats de Terrassa", ha apuntat el secretari de l'ANC, que va
participar en la protesta i va patir una lesió a la cama com a conseqüència de l'impacte d'una bala
de foam.
ÚLTIMA HORA Fortes càrregues dels @mossos
https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw)
(
a #Terrassa (https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) en una
protesta antifeixista contra @vox_es (https://twitter.com/vox_es?ref_src=twsrc%5Etfw) ; informa
@annamiraperich (https://twitter.com/annamiraperich?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/81HwPxL7wo (https://t.co/81HwPxL7wo) pic.twitter.com/Svg8pX0czg
(https://t.co/Svg8pX0czg)
? NacióDigital (@naciodigital) 6 de desembre de 2018
(https://twitter.com/naciodigital/status/1070739348994318336?ref_src=twsrc%5Etfw)
Després del xoc, els manifestants s'han enfrontat contra els agents dels Mossos, a qui han tirat
diversos objectes. Tres dels antifeixistes, de fet, han resultat ferits, un dels quals amb el cop
obert i que ha hagut de ser traslladat pels serveix d'emergències.
Tomàs es mostra sorprès per l'actuació policial. Assegura que la manifestació en contra de Vox va
desenvolupar-se "amb normalitat" i apunta que la policia va intervenir quan la protesta ja s'estava
acabant. "No hi havia motius per carregar, si s'haguessin esperat quinze minuts s'hauria dissolt",
ha lamentat.
Segons el secretari de l'ANC, des del primer moment els Mossos d'Esquadra es van posicionar
de cara als manifestants antifeixistes "totalment equipats, fins hi tot amb escopetes per projectils
de foam", ha detallat. Afirma que quan ja s'havia desconvocat la manifestació i la gent començava a
marxar, va produir-se "algun llançament cap a la policia" es van cremar algunes imatges i
documents. "Va ser en aquest moment que els Mossos d'Esquadra es van llançar a l'atac de
manera indiscriminada i fins hi tot van colpejar a diverses de les persones que estaven a la vora
amb la porra al cap", ha relatat.

Els manifestants llencen objectes contra els @mossos
(https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) després de les càrregues; informa
@annamiraperich (https://twitter.com/annamiraperich?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/81HwPxL7wo (https://t.co/81HwPxL7wo) pic.twitter.com/iJIMT6KifC
(https://t.co/iJIMT6KifC)
? NacióDigital (@naciodigital) 6 de desembre de 2018
(https://twitter.com/naciodigital/status/1070739581119668225?ref_src=twsrc%5Etfw)

???? Denunciem l'actuació desproporcionada dels @mossos
(https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) . A Terrassa han rebut impactes amb bales de
foam la @MariaSirvnt (https://twitter.com/MariaSirvnt?ref_src=twsrc%5Etfw) , en Pep Tomàs,
secretari de la territorial @trsxlaindepe (https://twitter.com/trsxlaindepe?ref_src=twsrc%5Etfw) , i
altres companys. Tot el suport! #AixíNo
(https://twitter.com/hashtag/Aix%C3%ADNo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/scrsUP88aV (https://t.co/scrsUP88aV)
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? Assemblea Nacional ? (@assemblea) 6 de desembre de 2018
(https://twitter.com/assemblea/status/1070775752122122240?ref_src=twsrc%5Etfw)

Tomàs explica que tant ell com la diputada de la CUP, Maria Sirvent, van aturar-se a atendre una
persona que havia resultat ferida. "Ens vam apartar a cinquanta metres i sorprenentment van
disparar cap on estàvem nosaltres i una pilota que havia rebotat a terra va impactar contra la
meva cama", indica.
El secretari de l'ANC reconeix que va patir dolor, però adverteix que el que li fa més mal és la
"indignació" de la situació. En aquest sentit remarca que no van ser pràctiques individuals, sinó una
intervenció "estratègicament pensada".

El coordinador del secretariat de l'ANC a Terrassa, Mario Soria, també s'ha expressat en aquest
sentit i ha condemnat els fets. "El president Torra ha dit en diverses ocasions que les accions
dels CDR són importants per mobilitzar la ciutadania i no entenem perquè el Govern demana que
ens manifestem si després des de les pròpies institucions es produeixen aquests actes de
repressió", reflexiona Soria que es pregunta si l'executiu català realment "té el control i la gestió dels
cossos de seguretat".
Investigació dels fets
Per la seva banda, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha iniciat una actuació d'ofici sobre la
intervenció dels Mossos d'Esquadra amb motiu de les manifestacions antifeixistes
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168446/videos/mossos/tambe/carreguen/terrassa/manifestaci
o/contra/vox#.XApous7XVds.twitter) davant la convocatòria d'actes per celebrar el dia de la
Constitució a Girona i Terrassa.
A partir de les informacions escrites i gràfiques aparegudes als mitjans de comunicació, el Síndic ha
considerat necessari intervenir i demanar informació al Departament d'Interior sobre els fets i
sobre el dispositiu policial que es va establir. Així, en una carta adreçada al conseller d'Interior,
Miquel Buch, el Síndic sol·licita que se l'informi del protocol d'actuació establert i de si amb
posterioritat s'ha fet un diagnòstic de la intervenció policial. El Síndic també ha demanat saber si
s'ha observat en algun moment una manca de proporcionalitat i rigor en l'actuació policial i, si és
així, les mesures que es duran a terme.
D'altra banda, el Síndic també s'ha adreçat als ajuntaments de les dues localitats, Girona i
Terrassa, per sol·licitar-los informació sobre les comunicacions rebudes de les convocatòries
d'actes i de les manifestacions organitzades, i també sobre les actuacions dutes a terme pels
governs municipals respecte a aquests actes.
?El president de la Generalitat, Quim Torra, ha donat quatre dies al conseller d'Interior
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168455&passaact=d4463bc5064ed5a519093c5fef89f045&ren
ovaportada=1) , Miquel Buch, per fer canvis als Mossos d'Esquadra. En declaracions a Catalunya
Ràdio, Buch ha assegurat que no li tremolarà el pols si ha de fer fora agents de la Brimo.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168453&passaact=2d5cceb78fcac14507bfc0d7f348ba29&ren
ovaportada=1)
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