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La Fiscalia va avalar ahir l’actu-
ació de la policia espanyola i de 
la Guàrdia Civil l’1-O, airmant 
que no va afectar «en absolut la 
convivència ciutadana» i va re-
criminar al Govern de la Gene-
ralitat que convoqués «de forma 
irresponsable» els ciutadans en 
concentracions «tumultuàri-
es» en els col·legis electorals. El 
ministeri públic s’oposa, així, a 
investigar l’actuació global dels 
dos cossos policials i demana 
que s’indagui només la interven-
ció dels agents en un local de vo-
tació, a l’escola Jesuïtes de Sant 
Gervasi, a Barcelona.

L’escrit, presentat al jutjat 
d’instrucció número 7 de Barce-
lona que va rebre la denúncia de 
la Generalitat contra les més que 
desmesurades càrregues polici-
als que es van produir el diumen-
ge, també assegura que els ferits 
–la majoria «molt lleus»– repre-

senten només «un 0,037%» dels 
concentrats a les seus electorals, 
mentre que l’únic ferit greu no-
més suposa «el 0,000042%».

Investigaran l’expulsió d’agents
Per la seva banda, la Fiscalia Pro-
vincial de Barcelona va ordenar 
ahir obrir una investigació per 
un possible delicte d’odi i discri-
minació en els casos d’expulsió 
dels agents de la policia espanyo-
la i la Guàrdia Civil dels hotels 
de Calella i Pineda de Mar. La 
iscal en cap de Barcelona, Ana 
M. Magaldi, ho va encarregar al 
iscal especial per delictes d’odi 
Miguel Ángel Aguilar que, al seu 
torn, ja va sol·licitar a una unitat 
adscrita del cos de la policia es-
panyola un recull d’informació. 
L’escrit precisa que es podrien 
haver produït amenaces i coac-
cions als propietaris dels hotels 
per part dels ajuntaments, amb 
l’objectiu d’obligar-los a abando-

nar les instal·lacions on estaven 
hospedats agents dels dos cossos 
policials.

El decret del iscal recull que 
les xarxes socials estan difonent 
un document en què el gerent 
de l’hotel hauria airmat que, 
després de reunir-se amb els 
responsables de l’Ajuntament de 
Pineda, es veien obligats a desa-
llotjar els agents davant «l’ame-
naça de tancar-los els hotels du-
rant cinc anys».

Per contra, l’Ajuntament de 
Pineda de Mar i els hotels Chec-
kin Mont-palau i Checkin Pineda 
van emetre un comunicat con-
junt assegurant que la decisió 
d’avançar dos dies la sortida dels 
agents de la policia espanyola 
allotjats als establiments respon 
a raons de seguretat i té per ob-
jectiu «garantir la convivència al 
municipi».

Concretament, els propietaris 
dels dos establiments hoste-

lers van manifestar que en una 
reunió amb representants del 
govern municipal i la cadena 
hotelera es va acordar «de mutu 
acord» que la sortida es produiria 
en el transcurs d’avui –per ahir–. 

«En cap cas hi ha hagut cap me-
sura de pressió a l’hora de pren-
dre aquesta decisió i desmentim 
que l’Ajuntament hagi amenaçat 
a l’establiment hoteler amb el 
tancament», van precisar en un 

comunicat el representant de 
l’empresa.

Cal recordar que un nodrit 
grup de ciutadans va demanar 
que els cossos policials deixessin 
els hotels, i la resposta d’aquests 
va ser clams a favor d’Espanya 
i, ins i tot, vestits de paisà, van 
sortir amb porres a la mà per 
carregar contra les persones que 
es trobaven a l’exterior de l’esta-
bliment.

JUSTICIA

La Fiscalia diu que els ferits 
representen «només» un 
0,037% dels concentrats
lnvestiguen un possible delicte d’odi i discriminació en els casos d’expulsió 

d’agents de la policia i la Guàrdia Civil d’hotels de Calella i Pineda de Mar

La cadena hotelera nega 
haver rebut pressions de 
part de l’Ajuntament de 
Pineda de Mar

La Fiscalia afirma que 
el que va succeir el 
diumenge «no afecta la 
convivència ciutadana»

Una de les càrregues que es van dur a terme el diumenge contra partidaris de votar al referèmdum.

EFE

El ministre de l’Interior, Juan 
Ignacio Zoido, va acusar ahir 
al president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, d’encoratjar 
l’assetjament i inocular l’odi cap 
als policies nacionals i guàrdies 
civils desplegats a Catalunya 
amb motiu del referèndum sus-
pès pel Tribunal Constitucional.

En una declaració en el Ministe-
ri després de traslladar al presi-
dent del Govern, Mariano Rajoy, 
aquesta situació d’assetjament, 
Zoido va assenyalar que, en la 
seva opinió, és «directa con-
seqüència de les paraules del 
senyor Puigdemont demanant 
que guàrdies civils i policies es 

marxessin de Catalunya». «Ac-
tes d’odi» encoratjats pel pre-
sident català i que «tindran la 
corresponent resposta jurídica 
pròpia d’un Estat de dret», va 
advertir Zoido.

Després d’indicar que els 
agents de les forces de seguretat 
de l’Estat no abandonaran cap 
hotel en el qual existeixi un con-

tracte en vigor, Zoido va insistir 
que els setges que s’estan orga-
nitzant en diferents localitats 
solament poden qualiicar-se 
d’una forma: «Representen l’odi 
i el totalitarisme».

Per al titular d’Interior, és 
«inconcebible» que en un Estat 
de dret, policies i guàrdies civils 
desplaçats per complir la llei 
estiguin sent objecte d’insults i 
s’hagin vist obligats a abando-
nar els hotels. És «inacceptable 
i tindrà la corresponent respos-
ta jurídica pròpia d’un Estat de 
dret perquè la Policia i la Guàr-
dia Civil només fan que garantir 
la llibertat i els drets de tots els 
catalans».

Zoido culpa a Puigdemont de 
provocar l’assetjament a policies

MADRID

El ministre l’acusa «d’inocular l’odi cap als policies i els guàrdies civils»

Els vaixells que acullen policies 
estaran sis dies més a Barcelona

BARCELONA

Els vaixells atracats al Port de 
Barcelona que aquests dies 
acullen agents de la policia i 
de la Guàrdia Civil destinats a 
Catalunya amb motiu del re-
ferèndum de diumenge pas-
sat allargaran la seva estada 
almenys ins l’11 d’octubre, 
segons fonts del Port de Barce-
lona. Inicialment, els vaixells 
havien d’abandonar el port de 
la capital catalana demà, di-
jous, dia 5 d’octubre. El govern 
espanyol va atracar a mitjans 

de setembre dos ferris al Port 
de Barcelona amb capacitat per 
allotjar prop de 3.000 persones 
i a Tarragona un tercer vaixell, 
amb capacitat per a 800 per-
sones. A Barcelona, es tracta 
de l’embarcació italiana Moby 
Dada i que pot allotjar més de 
1.000 persones, i el també ita-
lià Rhapsody, que va atracar el 
passat dimecres al matí al moll 
de Lepant i que té capacitat per 
a 2.000 passatgers més, segons 
fonts portuàries. ACN

Àlex Rigola dimiteix com a 
director de Teatros del Canal

MADRID

 Àlex Rigola va dimitir com a di-
rector artístic de Teatros del Ca-
nal de la comunitat de Madrid 
com a mostra de la seva «total 
repulsa als actes violents que 
arriben del govern de l’Estat», 
tal com va informar ell mateix 
a través d’un comunicat. «Un 
artista crec que ha de ser conse-
qüent tant en la vida com en els 
escenaris», va dir Rigola en una 
carta en què explicava que no 
és independentista «ni estava 
a favor d’aquest referèndum», 

però que les detencions del 20 
de setembre el van mobilitzar 
per anar a votar. Rigola va afegir 
que va decidir presentar la di-
missió per «la brutal violència 
exercida el passat diumenge 1 
d’octubre als ciutadans cata-
lans, ordenada pel mateix partit 
que governa la Comunitat de 
Madrid i la defensa d’aquests 
fets». Va alertar als ciutadans 
de Madrid que dubtin de la in-
formació que els arriba perquè 
està «molt contaminada». ACN


