Política | Redacció | Actualitzat el 15/05/2019 a les 19:04

El cap de la Guàrdia Civil l'1-O al
Quercus de Sant Joan admet que
no van avisar abans de carregar
L'acusació creu que s'ha demostrat l'excés policial i confia en que, finalment,
l'agent sigui jutjat
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Cd4GDnsZezE
El cap de l'operatiu policial de la Guàrdia Civil durant l'1-O a l'Institut Quercus de Sant Joan de
Vilatorrada, un tinent, ha declarat aquest dimarts davant del Jutjat d'Instrucció número 2 de
Manresa, després que finalment l'Audiència de Barcelona ordenés que se l'imputés per
investigar si hi va haver excés policial.
Segons ha explicat l'advocat que defensa els votants ferits, David Casellas, el comanament, que
només ha respost les preguntes de la seva defensa i de la fiscalia, ha admès que els policies no
van avisar als concentrats que farien ús de la força si no s'apartaven. A banda, el tinent també
ha explicat que, dies abans de l'1-O, van sondejar l'espai. Per tant, Casellas considera que
"havien de conèixer que el Quercus tenia un altre accés a través del pati que hauria evitat
l'actuació policial".
En el seu testimoni, el tinent assegura que els agents només van fer servir les porres com a
defensa, quan hi ha vídeos que mostren els agents colpejant a l'altura de l'abdomen i com a mínim
un votant va requerir punts de sutura per una ferida al cap.
Segons ha relatat l'advocat que defensa una desena de ferits a l'Institut Quercus de Sant Joan
de Vilatorrada, David Casellas, l'agent ha explicat que no hi havia ni menors ni gent gran
concentrada al lloc de l'incident. En canvi, segons Casellas, les imatges demostren just el
contrari. L'agent també ha explicat que no van utilitzar les porres contra parts vitals dels
concentrats -com són el cap, les abdominals i els genitals- i, en canvi, hi ha diversos ferits amb
cops al cap.
Per Casellas, la declaració de l'agent demostra que hi va haver excés policial i, per tant, confia en
poder mantenir l'acusació i que l'agent acabi sent jutjat.
Aquest agent és el primer dels quatre guàrdies civils imputats al Bages que ha declarat als Jutjats
de Manresa per l'actuació policial de l'1-O. A banda d'ell, també hi ha tres agents més que van
emmanillar un veí de Fonollosa sense motiu aparent.
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