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14N / 23:40h Balanç repressiu provisional

Com a balanç provisional de les conseqüències repressives de la vaga i les manifestacions,
Rereguarda en Moviment ha parlat en directe amb l'Agencia 29 dels casos, principalment de
cops i agressions, dels que ha tingut coneixement. A més, hem tingut notícia directa d'un
parell de casos.

Dues noies detingudes al piquet de Sant Gervasi, una noia amb la mà trencada per un cop de porra, una noia en
estat inconscient i un noi amb la boca trencada no se sap encara si per un cop de porra o una pilota de goma, són
els casos més rellevants que han arribat a Rereguarda al llarg del dia. Això a més de nombroses comunicacions i
denúncies de contusions de diferent gravetat que ja hem reportat a notes anteriors.

D'altra banda, des de Rereguarda destaquen les nombroses identificacions produïdes al llarg de la jornada i que en
els pròxims dies es podrien traduir en conseqüències legals de diferents tipus.

La majoria de les agressions s'han produït al voltant de les 21 hores, quan la policia ha carregat per trencar la
manifestació anticapitalista convocada a les 18 a Plaça Catalunya i que va baixar per Via Laietana. En l'Agència 29
hem tingut coneixement d'altres agressions policials produïdes a partir de les 21 hores.

Un és el cas d'una noia que colpejada a l'ull per una pilota de goma a la cantonada d'El Corte Inglés amb Passeig de
Gràcia, i en què un noi que volia auxiliar-ha estat detingut pels antiavalots.

Un altre cas es va produir a Via Laietana, on amb un cop de porra li han trencat el braç a una noia, que ha estat
traslladada a l'hospital. Fonts pròximes a l'agredida informen que haurà de ser operada.

Són només alguns casos a l'espera d'altres informacions que es puguin conèixer els pròxims dies.

Si necessita suport per denunciar legal o públicament les agressions patides o per defensar-se de possibles
denúncies, pot contactar amb Rereguarda en Moviment: rereguardaenmoviment@gmail.com
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