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1. EDITORIAL:

Aquest  fanzine intenta  explicar  els  fets  succeïts  a partir  del  19 de maig  del 2008 a 
Barcelona en relació als abusos de poder practicats pel cos repressiu català, els mossos 
d’esquadra, i les diferents mobilitzacions en resposta.

Emfatitzant  amb  l’ús  del  kubotan,  com  arma  il·legítima  i  il·legal,  que  els  mossos 
d’esquadra fan pública de manera no premeditada, a arrel de l’agressió a un mosso en la 
manifestació en defensa dels espais alliberats a Barcelona, en contra la repressió policial 
i la complicitat dels partits polítics.

En  tot  moment  la  perspectiva  del  fanzine  es  mostra  crítica  i  contrària  a  les  forces 
repressives de qualsevol estat i potencia l’ús de les pràctiques llibertàries com a forma 
de combatre a aquestes.

Som conscients que l’estat policial ens fa viure en un estat de guerra i ens allunya de la 
llibertat i és aquesta una de les raons per la qual mantenim viva la il.lusió pel canvi i la 
necessitat de portar a terme els nostres somnis.

SALUT I ANARQUIA



2. MANIFESTACIÓ  EN  DEFENSA  DELS  ESPAIS 
ALLIBERATS

El dissabte 19 de maig del 2008 es van manifestar unes 500 persones a Barcelona en 
defensa dels espais alliberats i en contra la repressió soferta en el moviment ocupa. 
La convocatòria era al Portal de l’àngel, coincidint amb les eleccions municipals del dia 
17. Un impressionant dispositiu de les forces del govern català, fins a 450 agents entre 
antidisturbis de la guàrdia urbana i els mossos i secretes, van retenir a les manifestants 
durant  més  d’una  hora,  tots  els  accessos  a  les  places  estaven  rodejats,  des  de  feia 
algunes  hores,  per  poder  identificat  a  qualsevol  persona que  volgués  dirigir-se  a  la 
mobilització. 

Des d’allà les manifestants van ser conduïdes, en tot moment rodejades per un estricte 
cordó  policial  dels  mossos  d’esquadra,  al  port  de  Via  Laietana  on  es  pretenia 
desconvocar la manifestació.

Aquesta  situació  va  ocasionar  una  tensió  generalitzada  i  es  van  produir  alguns 
enfrontaments amb la policia, ja que aquesta impedia a les manifestants entrar i sortir de 
la mobilització.

El més absurd de la situació feia que no es permetés desconvocar la manifestació, en un 
dels enfrontaments amb la policia un d’ells va quedar ferit, el que va provocar que es 
descobrís que l’agent portava un punxó anomenat Kubotan, arma il·legal, per agredir a 
les manifestants. Al menys van ser cinc els agents que van utilitzar aquesta arma durant 
la manifestació.

Va ser en aquell  moment  de major tensió,  quan els  agents van retornar  a les  seves 
posicions, després d’haver retirat el mosso ferit. La manifestació va seguir fins arribar al 
port on, finalment, es va desconvocar. El balanç de la manifestació va ser: un policia 
amb el nas trencat, 17 manifestants ferides i un fotògraf colpejat amb una porra.



2.1.  COMUNICAT  DE  L’ASSAMBLEA  D’OKUPES  DE 
BARCELONA:

L’aplicació de la tolerància zero cap a les diferents formes de fer política ha fet caure  
la  façana  de  la  pluralitat  democràtica.  Des  de  avui  ja  ningú  pot  parlar  més  de 
participació ciutadana, ni de exercir el dret democràtic a la ciutat de Barcelona.

Avui  a  partir  de  les  17h,  la  manifestació  convocada  per  l’Assemblea  d'okupes  de  
Barcelona ha sigut  desmesuradament  reprimida.  La manifestació  ha estat  rodejada 
pels  mossos  d’esquadra  des  dels  seus  inicis,  impedint  l’assistència  de  moltes  
participants, s’han produït nombroses intimidacions i atacs violents cap a persones que  
estaven a la manifestació i inclús contra vianants que no s’estaven manifestant. Un cop 
a  l’alçada  de  Via  Laietana  amb  plaça  Urquinaona  s’ha  volgut  desconvocar  la  
manifestació,  però  el  desmesurat  dispositiu  policial  impedia  que  qualsevol  persona 
abandonés la marxa, produint-se una situació de segrest en plena via pública per part  
de les forces policials.

Tot i les continuades agressions per part de la policia amb l’objectiu de boicotejar la  
manifestació, la convicció de la gent ha demostrat avui, que la única violència que hi  
havia als carrers, ,era la policial. La repressió de les demandes que avui convocàvem a  
la mobilització: defensa dels espais alliberats, per una cultura popular i anticapitalista,  
prou  repressió,  volem  habitatge  per  totes,  parem  la  destrucció  dels  barris  i  prou  
manipulació informativa, ha fet evident la complicitat activa d’en Saura i de totes les  
polítiques  amb  el  model  repressor  de  l’exercici  democràtic  en  l’espai  públic.  
Continuarem defensant el carrer com espai de participació política. No instauraran la  
por, avui, en plena campanya de farsa electoral, ens ha quedat clar. Des d’avui no hi  
ha cap dubte.
 
Assamblea d'Okupes de Barcelona 
okupesbcn@squat.net  http://okupesbcn.net

3. DETENCIÓ I ACUSACIÓ A UN MANIFESTANT:

La repressió a la manifestació es torna a visualitzar a la mitja nit d’aquella mateix dia. 
A l’Hospitalet de Llobregat van detenir una persona de forma vexatòria molt a prop de 
casa seva. Un cotxe de la policia secreta i una lletera plena d’encaputxats van segrestar a 
un company, al que van traslladar a cops a la comissaria sense informar dels càrrecs que 
se li imputaven.

El tracte a la comissaria, com de costum, va ser intimidatori i amenaçador. Gairebé 3 
dies després i després de passar a declarar davant de la jutgessa, va sortir en llibertat 
amb càrrecs de: atemptat a l’autoritat, lesions greus i manifestació il·legal. 
Actualment aquest company s’enfronta a una petició fiscal de 3 anys de presó i 5000 
euros de pena-multa. La data de judici està prevista pel dia 14 de juliol del 2009. 



4. RESPECTE LA REPRESSIÓ A  CATALUNYA:

Des de que el partit polític ICV-EUiA estant en el poder de la Generalitat la repressió al 
moviment okupa s’ha incrementat,  tot i les hipòcrites mostres de simpatia mostrades 
pels diferents polítics de l’anomenat partit. Aquesta és una de les raons per les quals el 
19 de maig les manifestants surten al carrer per fer una crítica a la situació soferta.

L’ús d’armes il·legals, com el kubotan, és un exemple de l’abús de poder exercit pels 
mossos d’esquadra, però no l’únic. Filmacions d’una càmera oculta als maltractaments a 
la comissaria de les Corts, desallotjaments sense ordres judicials  on els agents de la 
brigada  d’informació  copien  ordinadors  i  mòbils  de  les  persones  que  viuen  als 
immobles, així com la publicació de direccions d’almenys tres activistes en un ciberforo 
de policies, són alguns dels exemples d’aquests abusos de poder. Cal resaltar la forta 
repressió exercida  pels  mossos  durant  diferents  mobilitzacions  com:  la  concentració 
exigint  la  llibertat  de  la  Núria  Pórtulas,  empresonada  després  d’una  actuació 
inconsistent  per  part  dels  mossos,  on  32  furgonetes  controlen  a  100  persones  o  la 
cassolada portada a terme pel col·lectiu V de vivienda a la plaça Sant Jaume.

5. MOSSOS I JUSTÍCIA (notícies publicades a El Periódico de Catalunya)

SENTÈNCIES CONDEMNATÒRIES:
• 28/04/2006: 2 mossos li trenquen el braç a un detingut a la comissaria de les 

Corts.
        CONDEMNA: 6 mesos de presó per lesions doloroses.

• 1/10/2006: 2 mossos donen bofetadas, puntades de peu i humilien a un detingut
  CONDEMNA: mig any de presó per delicte contra l’integritat moral. 
• 27/07/2006: Un detingut per error és lesionat i torturat per varis mossos.

CONDEMNA: 2 anys i 3 mesos de presó per tres mossos per tortures. 2 anys i 3 
mesos de presó per un altre agent per lesions i detenció il·legal. Multa a un altra 
agent per violació de domicili, detenció il·legal i maltracte.
• 05/04/2008: 6 mossos colpejen i vexen a uns joves detinguts per una baralla a la 

discoteca Rosebud del Tibidabo.
CONDEMNA: multes entre 400 i 1800 euros

ABSOLUCIONS i CASOS ARXIVATS (dates publicació notícies)
• 02/03/2009: 2 mossos absolts per homicidi imprudent per la mort d’un detingut 

que anava en un cotxe policial.
• 03/02/2009:  exculpats  2  mossos  acusats  d’amenaçar  i  maltractar  a  tres 

ciutadanes que els fotagrafiaven mentre reduien a un detingut ebri a Figueres, 
durant el maig del 2008.

• 06/05/2008: absolt un mosso acusat d’abusos sexuals a una detinguda per falta 
de proves i pels testimonis dubtosos de la dona.



• 24/01/2007: absolt un mosso acusat de matar a un home durant un registre al 
maig del 2005.
Argumentació del tribunal: “no es pot provar qui va apretar el gatell durant el forceig”

PENDENT DE JUDICI:
• 08/01/2008: un mosso dispara dos trets a un home al  qual tractava de reduir 

davant un Centre d’acollida d’animals domèstics a Bcn.
PETICIÓ FISCAL:  absolució  de  l’agent  perquè  va  actuar  en  defensa pròpia  i  d’un 
company que havia sigut colpejat.

• 01/06/2008:  2  mossos  detenen  pressumptament  de  forma  il·legal  i  en  dos 
ocasions a un traficant  de droga a qui també denuncien falsament  de vendre 
hachís.

P.F: 13 anys de presó pels agents acusats també de robar 150 euros a un camell.
• 31/03/2007: 4 mossos maltracten suposadament a un detingut, amb cops de puny 

i de peu a la sala de registres de la comissaria de les Corts. Una càmera grava els 
fets. 

P.F: 5 anys i 9 mesos de presó per els 4 mossos.
• 04/02/2006: 3 mossos practiquen suposadament una detenció il·legal a un home 

que ha tingut un “incident personal” amb un d’ells a la sala Bikini
P.F: 3 anys i 6 mesos de presó pel dos agents.

• 02/06/2006: 3 mossos detenen suposadament de forma il·legal a un jove després 
d’una baralla a la sala Bikini de Bcn.

P.F: 3 anys i mig de presó per detenció il·legal per 3 mossos i un any i mig més de presó 
per dos d’ells per lesions.

EN INSTRUCCIÓ:
• Imputat un mosso implicat en una xarxa de robatoris en el metro.
• 05/04/2007: una càmera de la comissaria de les Corts grava la suposada bufetada 

que li dona una mossa a una detinguda.



6. MANI DE MOSSOS:

A partir de les noticies mediàtiques relacionades amb els abusos de poder exercides pels 
mossos d’esquadra, aquest cos policial sentint-se menyspreat, convoca una manifestació 
pel  centre  de  Barcelona  el  dia  6  de  juny  del  2008,  on  mossos  volen  expressar 
públicament  el  seu descontent.  La manifestació va ser convocada pels sindicats  dels 
mossos d’esquadra: UGT, APPAC i CCOO.

Uns 5000 mossos d’esquadra es van passejar pels carrers de Barcelona, des de plaça 
Catalunya  fins  la  conselleria  de  l’interior,  ja  que  segons  els  policies  aquest  és  el 
responsable  del  bombardeig  mediàtic,  a  causa  de  les  denúncies  publiques  fetes  per 
Saura i la seva respectiva conselleria. Tot i que la manifestació apunta també com a 
responsables els mitjans de comunicació i al col·lectiu okupa com els autors de la onada 
de desacreditació que se’ls atorga.

Paral.lelament el col·lectiu okupa realitza una contramanifestació que pretenia rodejar 
als mossos, tot i que no es va aconseguir, ja que la contra mani va ser retinguda al carrer 
Ferran,  es va aconseguir  penjar un minuts  una espectacular  pancarta  a  la  façana de 
l’edifici dels sindicats a Via Laietana, fent al·lusió a la brutalitat policial. 
Durant tota la manifestació dels mossos, aquests fan constant referència als okupes, tant 
a les seves pancartes com en els himnes. Així es podien escoltar: “Al bote, okupa el que 
no bote”, mentre els mossos saltaven.

En la contramanifestació hi havia unes 50 persones que van quedar parades a l’altura del 
carrer  Ferran,  on se’ls  hi  va impedir  el  pas,  durant  tota  la  tarda.  Cridant  i  exhibint 
pancartes  en  relació  als  abusos  policials,  una  d’elles  es  va  posar  davant  del  cordó 
policial  on es podia llegir:  “Deixeu-nos torturar  tranquils”  ironitzant  la  manifestació 
dels mossos.



7. ARMES IL·LEGALS UTILITZADES PER LA POLICIA:

7.1. KUBOTAN:

El kubotán és una arma en forma de punxó utilitzada en arts marcials, que és il·legal i 
no està regulada per l’ús defensiu policial, tot i que en aquesta ocasió va ser utilitzada 
per atacar a les manifestants. Per poder utilitzar-la faria falta un ordre expressa que no 
existeix.

Té forma de cilindre acabat en punta en un extrem i amb una arandela que fa de clauer a 
l’altre banda. Mesura uns 14 centímetres i pesa uns 60 grams.
A més aquesta arma pot arribar a considerar-se mortífera.

A més, aquesta arma se pot arribar a considerar mortífera, encara que no s’especifiqui 
res a la llei d’armes i explosius, s’ha de tenir en compte que pot estar considerada com 
una arma prohibida dins l’apartat “h” d’armes prohibides que diu: 

1.-  Se  prohíbe  la  fabricación,  importación,  circulación,  publicidad,  compraventa,  
tenencia y uso de las siguientes armas o de sus imitaciones:
h) Las defensas de alambre o plomo; los rompecabezas; las llaves de pugilato, con o  
sin púas; los tiragomas y cerbatanas perfeccionados; los lunchacos y xiriquetes, así  
como cualesquiera otros  instrumentos  especialmente peligrosos  para la  integridad  
física de las personas.

I també en el següent apartat: 
26.g) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad  
ciudadana (la exhibición de objetos peligrosos para la integridad física de las personas  
con la finalidad de causar intimidación), siempre y cuando se cumplan los supuestos  
que en el mismo se disponen. 

Segons l’intendent cap dels mossos d’esquadra de Barcelona, Joan Miquel Capell,  el 
kubotan no suposa cap perill especial per la integritat física de les persones, sinó que el 
19 de maig es va utilitzar com a defensa pròpia dels agents i que pot ser utilitzada ja que 
no hi ha cap legislació que la prohibeixi. L’opinió de Manuel Ballvé, catedràtic de dret 
administratiu de la UAB, és que els policies per ser el que són, no poden decidir si 
utilitzar el kubotan o no, com tampoc, poden decidir si utilitzen gorra o botes sinó que 
estan subjectes  a una normativa que han de complir  d’una manera estricte,  per tant 
només es podria justificar el seu ús legal amb una ordre del conseller de l’interior Joan 
Saura.

Desprès  de  la  manifestació  varis  col·lectius  socials  van  sol·licitar  que  s’obrís  una 
investigació  per determinar  si  l’ús del kubotan va ser una decisió  dels  agents  i  que 
s’establís un protocol de control de l’actuació policial. 



El  22  de  maig,  30  entitats  sol·licitaren  explícitament  la  prohibició  del  kubotan, 
denunciant  les  limitacions  per  exercir  el  dret  a  manifestació  i  exigint  que  una 
investigació aclarís responsabilitats.  Entre aquestes associacions trobem: la Federació 
d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Justícia i Pau, o la Comissió de Defensa 
del Col·legi d’advocades de Barcelona.

Segons el “Ika kubotán España”, una associació d’arts marcials que potencia l’ús del 
kubotan, diu que hi ha una distinció clara entre el kubotan i el Persuader. Així, mentre 
aquest últim seria usat pels mossos, el kubotan és un cilindre buit, sense punta fabricat 
de pvc que en cap cas seria mortal.  A més a més,  per les seves característiques,  no 
podria ni tallar la carn ni fracturar ossos. Aquesta associació, clarament posicionada a 
favor dels cossos repressius, adverteix de la perillositat del persuader. 
Tot i les instruccions realitzades per la conselleria d’interior, abans comentades, moltes 
empreses encara ara ofereixen cursos per diferents cossos repressius tant públics com 
privats, amb l’objectiu d’instruir tant en l’ús del kubotan com del persuader.
 

7.1.1. MANIFEST CONTRA EL KUBOTAN

Darrera actualització: dijous 24 de maig de 2007

Les persones sotasignats, membres d’entitats ciutadanes de reconeguda trajectòria en 
la defensa dels drets polítics, volem manifestar la nostra ferma denúncia a l’actuació 
dels mossos d’esquadra a la manifestació que es va dur a terme aquest dissabte 19 de  
maig a Barcelona.

La immobilització de la protesta durant més d’una hora, el fet de no permetre entrar ni  
sortir a ningú d’un estricte cordó policial i l’ús provocador de punxons –anomenats  
kubotans- per part de com a mínim cinc agents dels Mossos d’Esquadra, representa un 
greu precedent i un canvi qualitatiu en el control i repressió d’una manifestació que,  
segons apareix als mitjans de comunicació, s’havia expressat de forma festiva fins que  
no es va produir l’anterior actuació policíaca.

Considerem que el kubotan és una arma no “reglamentària” que pot ser considerada 
prohibida,  d’acord  amb  el  Reial  Decret  137/1993,  de  29  de  gener  (1)  i  tal  com  
reconeixen els propis experts policials (2). A més el model emprat – kubotan cònic- té  
una  enorme  capacitat  lesiva(3)  i  és  el  més  perillós  dels  existents,  tal  com  es  pot  
comprovar amb els estudis sobre la matèria. Un bon exemple d’aquest extrem n’és el  
resultat lesiu ocasionat el dissabte a alguns manifestants.

Per altra banda, posem en dubte que un cos policial necessiti recorre a aquest tipus  
d’estris  pensats  com  a  armes  en  la  lluita  cos  a  cos  però  absolutament  inidonis  i  
desproporcionats en el control de manifestacions, pel qual ja estan sobradament dotats  
d’altres  mitjans.  Per  aquest  motiu,  i  més  enllà  de  la  seva  previsió  legal  o  no,  
considerem molt preocupant el seu ús en la manifestació del dissabte passat. Es tracta  
d’un precedent  perillós  i  únic  en  el  territori  de la  Unió  Europea,  que reflexa  una 
actuació anormal e irregular del anti-avalots dels Mossos d’Esquadra.



En darrer terme, hem de recordar que el control policial de les protestes és una de les  
tasques més destacades i delicades de qualsevol règim polític, no només perquè estan  
en joc el respecte a les llibertats i drets de participació política dels ciutadans sinó  
també la pròpia “legitimitat” del sistema democràtic. Per aquest motiu, ens preocupa  
la progressiva retallada d’un dret bàsic, com el de manifestació, que ja ha quedat prou  
afectat  per  una  Ordenança  municipal  a  Barcelona  que  ha  suposat  un  important  
limitació a les possibilitats d’expressió de la dissidència política.

Per tot això, les persones sotasignats RECLAMEM al Departament d’Interior:

••• Que s’obri una investigació per determinar si l’ús dels mencionats punxons va ser  
una decisió lliure i atribuïble tan sols als propis agents que el duien o va existir algun  
altre tipus de responsabilitat o participació dels seus superiors jeràrquics, i en virtut  
del seu resultat es depurin les responsabilitats que s’escaiguin.

••• Que s’estableixi el corresponent control i protocol d’actuació policíaca en relació a  
les armes no reglamentaries, tot prohibint de forma expressa, clara i rotunda el seu ús  
en contextos de protesta per tal d’evitar que en el futur es repeteixin intervencions com 
les denunciades.

Barcelona, a 22 de maig de 2007

7.2. PISTOLA TÁSER:

Recordem com en el 2007, aquest cos repressiu va comprar vàries pistoles Taser, que es 
van utilitzar en pràctiques pels Grups Especials d’Intervenció (GEI). 

7.2.1. INFORME AMNISTIA INTERNACIONAL

El 12 de març del 2008 el diari ABC publicà una notícia on “informa” que la conselleria 
d’interior  prohibeix  legalment  l’ús  de  pistoles  Taser  i  el  kubotan  entre  els  mossos 
d’esquadra  en  dos  instruccions  internes  de  4  i  5/2008.  El  que  suposava  el  primer 
reglament  global  i  específic  sobre l’ús  d’armes  en la  policia  catalana.  En les  noves 
instruccions es decretà que l’equipament bàsic dels agents està format per pistola, porra 
i esposes. 



8. ALTRES CASOS REPRESSIUS CATALANS

8.1. ABSOLUCIÓ ENCAUSADES “FORAT”

ABSOLUCIÓ PER LES DETINGUDES A LA MANIFESTACIÓ 
DEL FORAT DE LA VERGONYA

El dia 5 d’octubre de 2006 hi va haver una manifestació que va recórrer el centre de Barcelona 
com a resposta a l’agressió que van patir les veïnes del solar anomenat “Forat de la Vergonya”, 
per la Guàrdia Urbana dos dies abans, que va decidir presentar-se dins el solar per custodiar la 
final transformació d’aquell espai, que durant molts anys havia resistit a les especuladores i al 
ajuntament, i on el veïnat havia lluitat per conservar la identitat del barri. 

Aquella manifestació va tenir un dels impactes mediàtics més alts a nivell de morbositat, al 
veure’s imatges d’unes encaputxades llançant cohets als mossos d’esquadra, instants desprès 
que la policia cargués i colpegés a la massa de la manifestació quan unes joves tiraven pintura 
als vidres del MACBA (una de les seus de l’art elitista de Barcelona). Desprès dels incidents, 
però durant la mateixa tarda, van ser detingudes dos persones, lluny la una de l’altre i  a la 
vegada lluny d’on s’havien produït els altercats. Aquelles detencions, igual que les següents, 
sense cap prova evident.

La resposta per part de la policia a la carga mediàtica contra les suposades “okupes infiltrades i 
violentes” no es va fer esperar. La setmana següent, la brigada d’informació (antiga brigada 
politico-social  de  la era de Franco),  va  detenir  a un jove quan anava a  entrar  a casa seva, 
acusant-la de ser un col·laborador actiu de les que varen llençar els cohets.
 
Com que el cas del solar no era un simple cas d’especulació urbanística, sinó que l’ajuntament 
de Barcelona va posar tot el seu èmfasi en transformar d’una vegada per totes un barri obrer i 
humil en una cara més del seu eslògan “Barcelona posa’t guapa”, li va fer massa mal que ha 
causa de la resistència de les veïnes i solidàries, no aconseguir canviar tot el que volien. Així 
que no li va faltar temps per seguir incriminant a més persones , ja que amb les que tenia no li 
era  suficient.  Van decidir  encara  que la  seva sed de venjança i  desesperació,  per  no haver 
aconseguit del tot el seu somni de barri “fashion”, no estava saciat. Va ser així com va aparèixer 
un altre detingut, aquest també per la brigada d’informació, per poder recordar a la premsa el 
que anteriorment havien citat “okupes violentes”. Acusant aquesta vegada si, de ser una de les 
encaputxades que va llençar els cohets. 

D’aquesta manera, sortint a la llum en les medis de comunicació la suposada efectivitat policial, 
per justificar les últimes lleis promogudes per l’ajuntament  i empresonant a aquest últim només 
per una setmana (ja que el nou jutge va advertir que no hi havia proves per mantenir a aquesta 
persona empresonada) quedava parcialment resolta la preocupació per defensar els drets de les 
empreses i altre calanya que havien invertit en transformar un dels barris originaris i amb més 
identitat de Barcelona.



Actualment una de les persones que van detenir el primer dia, ja va ser jutjat i absolt en la 
sentència. Las altres tres esperen judici amb dures acusacions que s’eleven a 10, 8 i 8 anys 
respectivament.

Més concretament,  a  la  noia  que varen  detenir  el  mateix  dia  de  la  manifestació,  li 
reclamen 2 anys de presó per atemptat a l’autoritat, 3 anys per lesions amb utilització de 
objectes perillosos, 2 anys per desordres públics i 3 anys per danys a un edifici oficial.
Al noi que varen detenir la setmana de la mani li demanen 18 mesos per manifestació 
il·lícita, 1 any i 6 mesos per desordres públics i 4 anys per atemptat a l’autoritat. Al noi 
que  van  detenir  3  mesos  més  tard:  18  mesos  per  manifestació  il·lícita,  2  anys  per 
desordres públics i 4 anys i 4 mesos per atemptat agreujant per disfressa.

Aquestes 3 persones que seran jutjades són clarament els caps de turc d’una lluita veïnal 
que va acabar  “guanyant”  el  barri,  contra  l’ajuntament  i  l’especulació.  Amb el  qual 
l’Estat no té cap altre eina que la repressió.

A continuació adjuntem els relats de les detencions de la noia i del noi que van detenir 3 
mesos després de la manifestació, a causa d’una “exhaustiva” investigació.
 
- La noia:
El 5 d’octubre de 2005 jo estava al carrer Portaferrisa amb els meus amics, quan van 
aparèixer 5 membres de la policia secreta i sense creuar cap paraula, van començar a 
agredir-me amb les seves porres extensible i cops de peu. Una dona que passava per allà 
amb bicicleta va parar al escoltar els meus crits i al veure la brutal pallissa i desprès 
d’intentar  parlar  amb  els  agressors  (que  en  cap  moment  es  van  identificar  com  a 
policies) també va ser agredida.

Seguidament em van detenir i em van conduir caminant fins a plaça Sant Jaume, entrant 
un cop allà a l’interior de l’edifici de la Generalitat, on hi havia molts més mossos amb i 
sense uniforme. Els 5 policies que em portaven detinguda pregunten als mossos on hi 
havia una habitació sense càmeres, em van portar allà i van començar de nou a colpejar-
me, fent-me preguntes a crits, tot i que jo els i repetia una i altre vegada que no entenia 
el que estaven fent. Al cap d’una estona em van treure d’aquella habitació, traient-me 
les meves pertinences i  deixant-me tirada al  terra,  davant d’un munt de mossos que 
passaven al meu costat, i en el que li venia de guste em donava un cop de peu. Llavors 
un mosso em va aixecar del terra i em va fer seure en un banc de fusta. De seguida 
arribà una dona policia que suposadament sabia alemany (en realitat en sabia ben poc), 
per explicar-me que posava al paper que em volien fer firmar. No vaig entendre res del 
que em deia i evidentment tampoc vaig firmar el comentat document.

A continuació m'introduïren en un cotxe policia i em van portar a l’hospital, on vaig ser 
atesa per un metge després d’indicar-li quins eren els meus múltiples dolors i les meves 
nombroses ferides, ell va firmar un document que exposava que estava il·lesa, i que i els 
mossos que em custodiaven es van endur.  Em tornaren a posar dins del  cotxe altre 
vegada i em portaren a comissaria, tancant-me en una cel·la. El dia següent van prendre 
les meves empremtes dactilars i les fotos per la fitxa policial. Aquell mateix dia em va 
visitar la meva advocada i em va comunicar que el dia següent passaria a disposició 
judicial.



 
- El noi:

El dia 17 de gener de 2006 a las 8,45 h del matí, mentre passejava el gos, abans d’anar a 
treballar, al girar la cantonada de casa seva 5 individus amb passamuntanyes es tiraven 
sobre en Toni sense dirigir cap paraula, davant la perplexitat de les veïnes i del propi 
detingut. Ràpidament i sense dir res va ser dirigit cap un dels cotxes de “secreta” que hi 
havia al carrer de sobre. D’allà el van conduir a la comissaria d’Ulldecona (seu de la 
divisió d’informació dels  mossos d’esquadra) on se li  va comunicar  que el  detenien 
acusant-lo de ser una de les persones llançadores de cohets a la policia.

En aquesta comissaria va aparèixer un policia de paisà (sense passamuntayes, ja que va 
ser l’únic que mostra la seva cara en tot l’interrogatori), que li explica el perquè l’havien 
detingut.  En  aquell  moment,  entre  paraules  “amables”  per  part  de  la  policia,  va 
començar l’interrogatori.

Al principi tot bastant tranquil, però poc a poc les preguntes van anar pujant de to. Com 
que el detingut negava una i altre vegada les acusacions, van provar una altre tàctica. La 
conversació va girar al voltant que la policia dona per suposat que mai s’equivoca, per 
tant no feien cap cas a les respostes del detingut.

A partir  d’aquell  moment  les preguntes feien referència  a l’altre  persona que en les 
imatges de la manifestació, aguantava un tub per el qual es llençaven el cohets.

Els policies van intentar que el detingut digues algun nom, arribant inclús a xantagejar-
lo, dient-li que si deia alguna cosa sortiria en llibertat, o amb una condemna petita per a 
que no entres a presó, i que ells ja s’encarregarien que ningú sabés que s’havia “xivat”.
Més tard va arribar l’advocada, portant-lo davant d’ella, no sense abans fer-li una visita 
a la cel·la per fer-li l’últim oferiment que firmés una declaració el·laborada per ells.

El detingut no va declarar fins arribar davant la jutgessa, i aquesta, com era d’esperar en 
un cas on els muntatges policials valen més que la paraula del poble, va decretar ingrés 
a presó sense fiança. 

10 dies més tard, sortí en llibertat provisional sense fiança desprès de fer un recurs oral 
per part del seu advocat.

LA DEMOCRÀCIA NO RENEGA DE LA REPRESSIÓ, 
ÉS LA FORMA AMB LA QUE EL CAPITALISME ES CONSOLIDA.



8.2. REPRESSIÓ A GIRONA: DETENCIÓ DE  NÚRIA PÓRTULAS

COP REPRESSIU A LA SOLIDARITAT A  GIRONA

És evident que les estratègies del poder per desarticular, desmembrar possibles xarxes, 
possibles focus de lluita i resistència queden més que justificades dins la seva lògica 
socialdemòcrata. El militarisme dels seus cossos policials, els engranatges judicials i el 
control social tenen una forta repercussió en els nostres moviments.
 
En els últims anys molts dels casos que hem vist de detencions i empresonaments a 
nivell europeu, han estat a causa d’intentar estendre la solidaritat amb les persones 
preses, o amb persones represaliades, donant-nos a veure la col·laboració i  complicitat 
entre les democràcies europees.

La detenció de la Núria, ve deguda a la investigació policial de carabinieris i guàrdia 
civil, per fer un seguiment a Juan Sorroche, persona que va ser detinguda a Girona el 
desembre del 2006, pel fet d'estar en busca i captura per ordre de l'estat italià. Va ser en 
aquell moment que es van engegar totes les eines d'investigació, seguiments i presència 
policial per part dels cossos repressors. A través de la telefonia mòbil (complicitat de 
Telefònica, que col·labora directament amb la policia), de càmeres ocultades en cotxes 
de secretes (per controlar els moviments, entrades i sortides dels espais on vivim), les 
aparicions de treballadors d'aigua o electricitat constants (policies “d'incògnit”), i un 
llarg etcètera de estratègies per controlar a les persones que consideren activistes 
perilloses. Amb el cas de Juan és va poder verificar la interconnexió de les policies 
europees (interpol), realitzant una feina conjunta de control, seguiments, detenció, 
empresonament i extradició en cosa de menys de dos mesos.

Va ser quan es va iniciar la campanya en solidaritat a Juan, quan la conselleria d'interior 
de Catalunya i  la brigada d'informació dels mossos d'esquadra, van iniciar la seva 
involucració  fins a dia d'avui.

Per poder fer efectives les seves tàctiques primerament intenten realitzar totes les seves 
investigacions secretament, notes la seva presència però no acabes d'entreveure les 
seves intencions, altre cop telèfons punxats, controls rutinaris, aparicions constants de 
persones no conegudes, molta presència de policies no uniformats en les nostres 
iniciatives i moviments, controls sobtats antiterroristes baixant de manifestacions 
públiques, incautament de material i pertinències personals en els registres, encaputxats 
intimidant en els controls, tot això bastant silenciat.

Quan creuen que tenen prou material per acusar a una persona de antisistema, anarquista 
i contrària a tot allò establert, i tenen alguna presumpció de la possibilitat de que 
aquesta persona atemptés contra la democràcia, dins la seva lògica de prevenció, 
demanen ordre al jutge per detenir, incomunicar, i empresonar sota la possible acusació 
de col·laboració en banda armada, tinença d'explosius i evidentment una gran enemiga 
de l'estat. 



Han necessitat dos anys i mesos per investigar tot el material incautat, mentre una 
persona roman empresonada durant quatre mesos, la carronya policial es dedica a 
buscar proves que justifiquin tot els seu aparell i acció repressora. Amb tot això, sempre 
jugant un paper fonamental per  perpetuar i justificar el sistema de control i la 
democràcia, donant una opinió simplista de fets aïllats per no deixar entreveure la 
realitat del sistema de control, dominació i repressió que vivim, el sensacionalisme dels 
mitjans de comunicació,  creant una visió confusa i de terror a la societat difamant i 
col·laborant amb el treball policial justificant tota la seva operació.

Desprès de dos anys la pressió per part de la brigada d'informació dels mossos 
d'esquadra i la policia urbana va en augment, intentant intimidar a totes les persones 
solidàries amb les persones represaliades, amb seguiments descarats, amenaces, 
detencions il·legals i no fonamentades, per desgastar i frenar les possibles accions 
solidàries.  

PROPERES CONVOCATÒRIES: 

"13 DE JULIOL, NÚRIA ABSOLUCIÓ!"
Dissabte 11 de juliol 
19:00h Manifestació davant la seu d'ICV de Girona
21:00h Sopar solidari a la plaça Ovidi Montllor ("Plaça de la Constitució") de Girona 

Dilluns 13 de juliol, Judici!!!, a l'Audiència Nacional espanyola, a Madrid 

+ info: http://elsud.org/nuri/ 
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