
	
	
DADES	FINS	LES	13h	
	
#SomDefensores registra més d’una seixantena de ferits a 
Barcelona durant les votacions  
 
L’impacte d’una bala de goma per part de la Policia Nacional a l’ull d’un manifestant 
és un dels ferits greus. Les bales estan prohibides a Catalunya des de 2013. 
 
 
La campanya #SomDefensores ha activat el dispositiu d’assistència legal en cas de 
detencions i agressions policials, la xarxa d’observadores per fer monitoratge de les 
vulneracions de drets i de suport psicosocial per afectats. Aquest matí a les 12.30h 
a la seu de Novact, Andrés García i Anaïs Franquesa, advocats d’Irídia i 
#SomDefensores, han presentat les primeres dades registrades. 
 
Des de les cinc de la matinada fins les 12.30h #SomDefensores ha registrat més de 
60 persones ferides de diferents gravetats i diferents edats a col·legis com Ramon 
Llull, Escola Mediterrània Barceloneta, Centre d’Adults Freire o IES Jaume Fuster, 
entre d’altres, la majoria fruit de carregues de la Policia Nacional. “Aquest matí hem 
viscut situacions molt greus, s’ha colpejat a persones que estaven en silenci, a gent 
gran.”, explica Andrés García, i ha afegit Anaïs Franquesa: “La manera com ho han 
fet ha estat per generar pànic  i evitar que la gent surti a votar. S’ha buscar la 
fotografia de manera intencionada”.  
 
La campanya denuncia que s’han traspassat molts límits, per exemple, en l’ús de 
bales de goma per part de la Policia Nacional quan ha Catalunya estan prohibides 
des del 2013 per acord polític. Els fets d’avui evidencien la perillositat d’aquestes 
armes: un ferit greu de l’ull al Ramon Llull que està sent operat, i d’altre a altre parts 
del cos. “Vam lluitar molt per eradicar-ne l’ús i tot i així utilitzant-les, s’han saltat el 
protocol establer. Tenim ferits a l’ull de nou”, remarca García. Aquest cas s’afegeix 
l’ús de bastó policial extensible a zones sensibles, com el cap, quan també està 
prohibit. És el cas d’una dona al Centre d’Adults Freire. 
 
Per tot això, des de la campanya s’interpel·la per una banda al delegat del govern i al 
responsable del ministeri d’interior: “Tenim més de 70 persones captant el que passa 
per després investigar i per això cridem al jutjat de guàrdia i a la fiscalia a que obri 



	
diligències per investigar els fets d’avui”, segons Andrés García. I per l’altra, a la resta 
partits polítics de l’Estat espanyol perquè facin pressió perquè l’Estat cessi la seva 
actuació i retorni l’Estat de dret”. 
 
El monitoreig de les dades continuarà fins el tancament dels col·legis i es donaran 
noves dades sobre les 19h. A més, tot el registre de vulneracions de drets es posarà 
en coneixement del Síndic de Greuges, amb qui s’està coordinat i que ja és 
coneixedor del primer informe de #SomDefensores presentat divendres. L’informe 
també s’ha elevat a Nacions Unides i a altres instàncies internacionals. 
 
Dispositiu #SomDefensores 
La xarxa d’observadores de drets està formada per més de 70 persones que es 
mouen en grups petits pels col·legis electorals repartits pels districtes de Barcelona. 
Aquests grups s’encarreguen de captar i registrar les vulneracions de drets que es 
produeixen, principalment per part de les forces de seguretat. Per altra banda, també 
s’ha desplegat un equip d’assistència psicosocial per donar cobertura psicològica i 
suport tant a persones agredides, com a familiars, com a la ciutadania. El centre de 
suport està situat a Lafede.cat – Organitzacions per la Justícia Global (Tàpies 1-3). 
Des del #SomDefensores es fa una crida a la ciutadania a mantenir la calma cuidar-
se. 
 
El dispositiu d’assistència disposa de tres telèfons: un per agressions policials 693 
287 323 i dos per detencions 645 715 070 i 679 223 432. 
 
Per més informació: lafede.cat/som-defensores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactes de premsa 
636 799 555 / 676 302 241 / 650 22 00 90 / 680 15 36 67 
somdefensores@gmail.com 



	
 


