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Cinc querelles posen en dubte la
legalitat de l’actuació policial de l’1-O
El Centre Irídia reclama que se citi el coronel Pérez de los Cobos
ENRIC BORRÀS
BARCELONA

El Centre Irídia ha agafat per bandera cinc casos d’agressions per
part de la Policia Nacional espanyola durant l’actuació per reprimir
l’1-O a Barcelona i ja ha presentat les
querelles en representació de set
persones que han denunciat agressions policials. L’advocat Andrés
García Berrio, un dels membres de
l’equip legal d’Irídia, explica que
pretenen que serveixin al jutge per
demostrar que hi ha indicis que tota l’operació policial “va seguir un
patró d’actuació al marge del protocol i la legalitat”.
Les querelles les han dutes al jutjat d’instrucció número 7 de Barcelona, dirigit per Francisco Miralles,
que té oberta una investigació per
aclarir si l’actuació de la Policia Nacional espanyola en 26 col·legis electorals de la ciutat l’1 d’octubre va ser
“proporcionada”. Els advocats d’Irídia demanen al jutge Miralles que
reclami a la Policia Nacional una còpia de totes les comunicacions entre
el centre de comandament i els policies que dirigien els escamots que
eren sobre el terreny i que s’identifiqui la cadena de comandament. De
fet, les cinc querelles no són només
contra els policies autors de les
agressions –en tots els casos en tenen el número identificatiu– sinó
també contra qui dirigia l’operació a
cadascun dels centres afectats. A

La Policia Nacional actuant l’1-O a l’Escola Ramon Llull. PERE VIRGILI

més, els advocats demanen al jutge
que citi a declarar com a testimoni el
responsable de tot l’operatiu policial de l’1-O, el coronel de la Guàrdia
Civil Diego Pérez de los Cobos.
Les cinc querelles són pels cops
de porra a la cara que va rebre una
votant a l’Escola Mediterrània –i
que encara rep tractament mèdic i
quirúrgic–, una mare i una filla que
uns agents van colpejar al cap i van
llançar a terra al mateix centre, els
policies que van saltar des de les escales al damunt de ciutadans a l’Institut Pau Claris, l’home a qui van estirar de l’orella a l’Escola de la Prosperitat fins al punt que va requerir
quatre punts de sutura, i l’home a

qui van obrir el cap a cops de porra al CEIP Els Horts. A més, dimarts Irídia també presentarà
una altra querella en representació de l’home que va perdre la visió d’un ull per una bala de goma
a l’Escola Ramon Llull.
García Berrio explica que, en
tots els casos, a més de denunciar les lesions causades les querelles indiquen que els policies
haurien comès un delicte contra
la integritat moral de les víctimes
amb la voluntat de vexar-les i humiliar-les. A més, hi veuen possibles agreujants per abús de superioritat i per la condició de funcionaris públics.e

EDUCACIÓ

Crida de SCC per denunciar
escoles catalanes

va denunciar a les xarxes l’intent
de “boicotejar” la seva crida per
recollir informació i analitzar-la
per prendre accions en el futur.
Recollida de “proves”

ARA
BARCELONA

Societat Civil Catalana (SCC) ha activat a la seva pàgina web un formulari perquè tothom que ho vulgui
pugui denunciar escoles catalanes.
Ho ha fet, segons expliquen, “arran
de les moltes queixes” que assegura que ha rebut sobre el que s’està
vivint als centres escolars catalans
en el context polític actual. Per això,
l’associació fa una crida a omplir el
formulari i denunciar les situacions
que les famílies detectin per poder
cursar denúncies si més endavant
es considera oportú.
La campanya, però, va coincidir
amb l’atac que Anonymous manté
contra la pàgina de l’entitat des de la
vaga de dimecres, un atac que ahir
va mantenir interrompuda la web
durant unes hores mentre un compte d’Anonymous s’atribuïa l’acció.
La branca d’Ensenyament de SCC

Un grup d’alumnes acompanyats
per la mestra en una imatge
d’arxiu. CRISTINA CALDERER

Al formulari de denúncia que ha
preparat SCC es recorda als usuaris que, encara que no hi hagi
“proves addicionals” del que denuncien, el mer testimoni que els
aporten “ja és molt valuós”. “Poden ser fotografies de símbols polítics als centres (estelades, cartells de Somescola, murals) o
exercicis inadequats que s’han
posat als alumnes, entre d’altres.
Des de la seva fundació, SCC
ha acusat l’escola catalana
d’adoctrinadora. L’entitat ha
denunciat desenes d’ocasions
que directius, mestres i llibres
de text adoctrinen els alumnes
amb idees favorables a la independència.
La crida de SCC arriba dos dies després que professors de la
Seu d’Urgell anessin a declarar
per un possible delicte d’incitació a l’odi pel tractament que van
fer a classe de l’1-O. Els van denunciar onze particulars.e

