Política | | Actualitzat el 02/10/2017 a les 13:28

El president d'ERC Tarragona
denuncia la policia espanyola per
les agressions patides durant una
càrrega
Sergi Albarran va rebre un cop de porra que li va costar set punts de sutura al
cap | El repubicà va rebre el cop mentre intentava retenir a la gent que
recriminava l'agressivitat de la policia espanyola

Sergi Albarran davant la policia espanyola a Tarragona | Jonathan Oca

El president d'ERC Tarragona posa una denúncia contra la policia espanyola per les agressions
que va rebre aquest diumenge durant la càrrega policia que va tenir lloc a la plaça Imperial Tarraco,
després de l'entrada a l'Institut Tarragona.
(http://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/23859/posen/set/punts/al/cap/al/president/erc/tarrago
na/cop/porra) Sergi Albarran entrarà aquesta tarda, juntament amb el seu advocat, una denúncia
al jutjat de guàrdia de Tarragona pels presumptes delictes de lesió, de danys i per vulneració al dret
de manifestació.
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Albarran ha explicat que la situació que es va produir era molt perillosa, "amb mirades entre por i
odi per part dels policies". El membre d'ERC va rebre tres cops mentre intentava aturar la
multitud de gent que estava increpant la policia espanyola i així fer un passadís perquè poguessin
marxar. El primer cop va arribar després del primer tret a l'aire de la policia, "vaig rebre un cop al
casc, que portava amagat perquè no creguessin que era una arma, i me'l van trencar, si em toca
el genoll, me'l destrossa". El segon va ser amb l'escut i el tercer ja va ser al cap, "vaig caure a
terra, no em vaig aixecar per no arriscar-me més", ha afirmat.
Un cop acabada la càrrega, va veure que la gent marxava i després com un grup de persones,
entre ells un amic seu, va venir a ajudar-lo. "Llavors vaig veure que tenia sang però que estava
relativament bé. Em van ajudar a aixecar i quan em porten cap a l'ambulància, els toquem i
després es giren i m'agredeixen amb la porra a la cama". Albarran ha lamentat que "em vaig
quedar amb cara de sorpresa per no dir cara de tonto" i ha afegit que un amic seu també està ferit
perquè quan l'anaven a tornar a agredir, es va posar pel mig i el van triar a terra. El seu company
també posarà una denúncia. Assegura que "val més una imatge que mil paraules" i que no calen
explicar més detalls, ja que a la xarxa està ple de vídeos i imatges que ho podrien certificar. Les
agressions li van suposar una ferida al cap i set punts de sutura.

Sergi Albarran (centre), acompanyat del seu advocat i de Pau Ricomà, portaveu d'ERC a l'ajuntament Foto:
Jonathan Oca

Albarran i el seu advocat, del col·lectiu Drets, fan una crida a la gent que va ser agredida aquest
diumenge perquè "si callem, els hi donem la raó". El republicà considera que si tothom anés al
metge a fer-se una revisió després de rebre algun cop per la policia espanyola, la xifra de més
d'un miler que ha donat la Generalitat "s'incrementarà moltíssim".
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El president d'ERC a Tarragona ha afirmat que l'alcalde i la resta de partits s'han posat en
contacte amb ell i que s'han interessat pel seu estat, a excepció de PP, C's i Units per avançar.
Albarran assegura que l'important no és ell, sinó que moltes persones estan ferides i que "ens
hauríem de preocupar del que hem perdut tots".

#ShameOnSpain (https://twitter.com/hashtag/ShameOnSpain?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
a injured man is attacked when he is going to ambulance in Tarragona
pic.twitter.com/2a1pTTPw8U (https://t.co/2a1pTTPw8U)
? Ulldebou (@Ulldebou1) 1 d'octubre de 2017
(https://twitter.com/Ulldebou1/status/914499554543796224?ref_src=twsrc%5Etfw)
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=zYVn7ak1xmQ
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