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En nom  
d’Espanya

Jordi Borràs

Activistes contraris a la independència provoquen, en tres mesos, 139 incidents violents 

a Catalunya, entre els quals 86 agressions físiques

Foto: Jordi Borràs
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Actes vandàlics, insults, amenaces i 
pallisses són només alguns dels atacs amb 
motivació espanyolista que hi ha hagut 
durant la tardor del 2017, especialment 
després de l’1 d’octubre. Si bé els seus 
autors són una petita minoria entre totes les 
persones que s’han manifestat a favor de la 
unitat d’Espanya, la violència ha esdevingut 
més transversal i ha estat una tònica en una 
gran part de les mobilitzacions dels contraris 
a la independència. Militants d’extrema 
dreta han protagonitzat un bon nombre 
d’incidents, però ni de bon lluny tots: en molts 
casos més, l’únic denominador comú entre 
els agressors és l’exhibició de simbologia o 
consignes proespanyolistes. La majoria dels 
grans mitjans de comunicació amb seu a 
Madrid han ignorat aquestes agressions i 
han alimentat un relat anticatalanista que 
les ha fet encara més impunes.

Per complementar aquest reportatge:
Annex. Cronologia d’incidents. Pàg. 136
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Entre el 8 de setembre i l’11 de desembre de 2017 es van produir a 

Catalunya almenys 139 incidents violents que tenien una motivació 

política en defensa de la unitat d’Espanya (sense incloure-hi l’acció 

de les forces de seguretat de l’Estat al voltant de l’1 d’octubre per 

impedir el referèndum). D’aquests —podeu consultar la llista com-

pleta d’incidents a l’annex final d’aquest AnuAri—, la majoria (86) 

són agressions, que han provocat un total de 101 víctimes amb fe-

rides de diferent consideració. La resta dels delictes són de diversa 

tipologia, però principalment hi trobem amenaces, coaccions, actes 

vandàlics, violació de la propietat privada i com a mínim dos casos 

de violència sexual.

La investigació d’aquests incidents per a l’AnuAri MèdiA.cAt s’ha 

basat en la recerca i el contrast a través de fonts periodístiques, 

policials i testimonials i, sempre que ha estat possible, a través de 

les mateixes víctimes. No se’n publiquen els noms perquè s’ha vol-

gut protegir-ne al màxim la identitat, malgrat que en alguns casos 

la seva projecció pública ho fa difícil. El nombre d’incidents reco-

llit podria augmentar, perquè moltes accions violentes no s’han 

denunciat o no s’han recollit a través de testimonis. La voluntat 

d’aquesta recerca és visibilitzar els casos de violència en clau de de-

núncia periodística, respectant en tot moment el curs judicial dels 

diversos processos ja iniciats, així com d’aquells que ens consta que 

s’iniciaran. De la mateixa manera, el focus o la mirada d’aquest tre-

ball se situa sobre els fets i no pas sobre els autors, atès que aquesta 

tasca correspon a les parts, així com als operadors jurídics.

Cal no oblidar que també hi ha hagut violència tant abans com 

després dels 95 dies que inclou aquest informe. Diversos fets que 

podrien haver-s’hi inclòs s’han descartat pel fet d’estar fora del pe-

ríode analitzat, per la impossibilitat de verificar algunes informa-

cions o també pel dubte —tot i els indicis— sobre la motivació po-

lítica del delicte. És el cas, per exemple, dels actes vandàlics que es 

van produir la nit del 3 d’octubre, en què van aparèixer més de 160 

vehicles amb les rodes punxades a la demarcació de Girona. També 

s’han descartat, per motius d’envergadura —hauria estat impossi-
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ble determinar-ne l’abast—, els actes delictius fets a través de les 

xarxes socials, però sí que s’hi inclouen tres casos on aquestes han 

tingut un paper destacable i que han derivat en persecució pública 

o en l’afectació de negocis relacionats amb les víctimes. Tampoc no 

s’han inclòs en l’informe els incomptables actes vandàlics contra 

seus de partits, associacions, cases particulars, escoles i monu-

ments. Sí que s’hi han incorporat els casos en què les pintades eren 

amenaces de mort o els actes vandàlics havien causat danys majors. 

Així mateix, s’han descartat aquells fets que, malgrat estar directa-

ment relacionats amb l’onada de violència arran del referèndum de 

l’1 d’octubre, han passat fora del Principat de Catalunya. Tenint en 

compte el cribratge que s’ha fet per acotar la mostra, cal dir que un 

estudi amb més profunditat podria fer augmentar aquesta xifra de 

manera considerable. 

Un relat que deshumanitza l’independentisme
El clima de tensió i de violència contra l’independentisme —i con-

tra els partidaris del dret a l’autodeterminació— ha generat una 

onada de catalanofòbia i d’anticatalanisme que ha anat més enllà 

del Principat i que s’ha fet notar arreu del territori dels Països Cata-

lans sota domini de l’Estat espanyol. Al País Valencià es van repor-

tar 15 incidents entre el setembre i el novembre, com les agressions 

de militants ultradretans durant la marxa del Nou d’Octubre, que 

van deixar diversos manifestants i periodistes ferits. A Palma, el 7 

d’octubre, l’assalt contra la paradeta de l’Assemblea Sobiranista de 

Mallorca al pas d’una manifestació per la unitat d’Espanya va pro-

vocar diversos danys materials i com a mínim una persona ferida.

En menor mesura, en diversos punts de l’Estat espanyol també 

s’han produït fets similars, com l’escarni espanyolista a Saragossa 

del 24 de setembre contra un acte de Podemos en defensa d’un refe-

rèndum pactat, on es va agredir la presidenta de les Corts d’Aragó i 

es va atacar un cotxe de TV3. Més enllà dels Pirineus, un exemple de 

la violència espanyolista va ser la ràtzia organitzada a través de les 

xarxes socials per arrencar banderes independentistes d’habitatges 
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al barri londinenc de Camden i les amenaces d’organitzar “una nit 

dels vidres trencats” si no retiraven les estelades, fets pels quals la 

policia londinenca va iniciar una investigació. 

Tant a Catalunya com a fora, difícilment s’explica aquest clima 

generalitzat de violència sense analitzar el relat creat durant la tar-

dor del 2017 des del poder judicial, el món policial, el mateix Estat i, 

en gran mesura, uns mitjans de comunicació amb seu a Madrid on 

les veus crítiques amb l’argumentari del Govern espanyol en relació 

amb la qüestió catalana eren les grans absents. La demonització del 

moviment independentista, dels mitjans públics catalans, de l’esco-

la catalana i dels Mossos d’Esquadra ha contribuït a deshumanitzar 

els independentistes i a justificar la violència policial contra els par-

tidaris del referèndum. Com a símbol, el famós “¡A por ellos!”, el crit 

amb què els partidaris de la unitat d’Espanya animaven els agents 

policials desplaçats a Catalunya per intentar aturar la votació de 

l’1 d’octubre. Precisament, les dades demostren que és a partir  

de la jornada del referèndum quan es dispara el nombre d’incidents,  

coincidint amb l’onada repressiva d’aquell mateix dia, que es va sal-

dar amb 1.066 ferits. El mes d’octubre és el que engloba la majoria 

dels fets estudiats, un total de 80.

La creació d’aquest relat mediàtic és, justament, una de les cau-

ses de la violència contra l’independentisme, segons l’historiador 

Carles Viñas, especialitzat en extrema dreta i nacionalisme català i 

doctor en història contemporània per la Universitat de Barcelona, 

on fa de professor. Viñas hi afegeix dos motius més: d’una banda, 

l’orfandat dels nacionalistes espanyols davant la manca de resposta 

política dels seus representants 

parlamentaris, que neguen la 

legitimitat del referèndum i 

abandonen el Parlament els dies 

6 i 7 de setembre, i, de l’altra, la 

constatació per primer cop per 

part dels partidaris de la unitat 

d’Espanya que les aspiracions 

El clima generalitzat de violència 

no s’explica sense analitzar el 

relat creat des del poder judicial, 

el món policial, el mateix Estat i 

els mitjans de comunicació
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independentistes són una amenaça seriosa. Aquesta constatació 

propicia durant la tardor les grans manifestacions espanyolistes 

que seran caldo de cultiu de molts dels incidents violents que recull 

aquesta recerca. Aquest estudi demostra que durant les jornades 

del 8, del 12 i del 29 d’octubre, coincidint amb les tres grans mani-

festacions que Societat Civil Catalana (SCC) va fer a Barcelona, es 

produeixen 34 episodis violents.

La violència espanyolista guanya transversalitat
Aquesta violència no és un fenomen nou a Catalunya. Viñas n’ex-

posa com a mínim dos antecedents: els atacs per part de militants 

espanyolistes contra membres d’Unió Catalanista i d’Estat Català, 

que van causar diversos morts les dues primeres dècades del segle 

passat, o l’aparició dels caps rapats neonazis, la incorporació del 

racisme en el discurs ultradretà espanyol i els xocs amb un inde-

pendentisme combatiu que acabava d’eclosionar als anys vuitanta 

del segle xx. Tot i això, l’actual onada violenta té un fet diferencial, 

segons Viñas: aquests fets delictius ja no són patrimoni exclusiu de 

l’extrema dreta militant, tal com havia passat durant la dècada dels 

vint i dels vuitanta del segle passat. Aquesta vegada, els agressors 

no sempre poden ser classificats com a ultradretans, ja que la vio-

lència ha traspassat el seu entorn clàssic —l’extrema dreta— cap a 

un espanyolisme més transversal. 

En molts incidents analitzats no és possible establir un vincle 

entre els agressors i una ideologia concreta, ja que el seu únic de-

nominador comú és l’exhibició de simbologia o consignes sobre la 

unitat d’Espanya. Tant és així que fins i tot ha canviat el prototip 

d’agressor: el gènere, l’edat i una estètica concreta ja no són un 

patró comú. Aquesta conclusió també és compartida pels Mossos 

d’Esquadra, que apunten que la majoria dels identificats i detinguts 

relacionats amb aquests fets no tenien antecedents delictius deri-

vats de la seva activitat política, sinó un historial policial de delin-

qüència comuna. A banda d’això, també és particularment alarmant 

que en quatre casos es té constància que els agressors serien agents 
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de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil, en tres dels quals fora de 

servei. A diferència de la violència policial al voltant de l’1 d’octubre, 

aquests successos s’han inclòs en el recompte pel seu component 

anticatalanista o directament catalanòfob. 

Un altre element destacable, que es repeteix especialment en 

incidents ocorreguts durant les manifestacions, és que les vícti-

mes expliquen que altres manifestants que, en un primer moment, 

s’atansaven a separar les parts o a socórrer les víctimes, després 

de l’agressió acabaven justificant l’actitud dels violents. Altres víc-

times relaten passivitat policial d’antiavalots —tant dels Mossos 

d’Esquadra com de la Policia Nacional— mentre s’estaven produint 

agressions. 

Cal destacar també que, en un nombre important dels casos 

de violència, 28, les persones afectades han preferit no denunciar. 

Segons els seus propis relats, principalment ha estat per tres mo-

tius: per por, ja sigui de tornar a tenir contacte amb l’agressor o 

que aquest pugui obtenir dades personals de la víctima de resultes 

dels tràmits del litigi; per desconfiança en un sistema judicial lent 

i sovint ineficaç amb delictes d’aquesta mena, i, a l’últim, per les 

despeses econòmiques i el temps invertit que suposa. No sempre 

ha estat fàcil verificar si s’ha interposat denúncia. És per això que 

trobem un gran nombre de casos en què es desconeix si s’ha cursat, 

59, per sobre dels 52 en què sí que consta la denúncia.

La majoria de les agressions, amenaces i altres fets delictius 

d’aquesta recerca es podrien incloure entre els anomenats delictes 

d’odi perquè han estat motivats per la ideologia de la víctima (inde-

pendentistes, partidaris del referèndum), directament pel seu ori-

gen o sentiment identitari. A més, el missatge d’odi es trasllada en 

forma d’avís a la resta de les persones de similar ideologia política 

o origen. També és rellevant que entre els 139 casos estudiats n’hi 

ha 30 en què les víctimes són periodistes, bona part de mitjans pú-

blics. Entre les víctimes també hi ha set casos en què hi ha implicats 

Mossos d’Esquadra que han patit agressions, amenaces o injúries i 

un vuitè cas amb un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona ferit 
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per activistes d’ultradreta. Set d’aquests vuit casos que afecten la 

policia catalana van succeir després de l’1 d’octubre, coincidint amb 

el debat mediàtic sobre el paper dels Mossos durant la jornada del 

referèndum. A l’últim, cal subratllar la gran quantitat de pintades 

que hi ha hagut en diferents centres educatius del país, insultant el 

professorat o el sistema educatiu català, tots ells fets no inclosos en 

l’informe pels motius ja explicats, tot i que sí que hi apareixen dos 

professors agredits dins d’un centre educatiu. 

Tots els incidents que recollim han passat pràcticament inad-

vertits per una part majoritària dels mitjans de comunicació d’abast 

estatal. Especialment, han estat ignorats per la mateixa premsa es-

panyola que —a excepció d’alguns casos— comprava de manera 

acrítica l’argumentari que ha dut l’aparell judicial a empresonar els 

líders associatius Jordi Sànchez i Jordi Cuixart per sedició, un de-

licte que comprèn l’aixecament públic, tumultuari i amb violència, 

tot i quedar més que demostrat el caràcter pacífic de les manifesta-

cions que han liderat.

(Gràcia, Barcelona, 1981). Fotoperiodista i il·lustrador freelance, membre 

del Grup Barnils. Actualment col·labora, entre altres mitjans, amb El Món, 

El Temps, Crític i la revista basca Argia. Ha dedicat part de la seva obra 

professional a investigar l’extrema dreta i el nacionalisme espanyol a 

Catalunya. Ha publicat quatre llibres: Warcelona: Una història de violència 

(Pol·len edicions, 2013), Plus Ultra. Una crònica gràfica de l’espanyolisme 

a Catalunya (Pol·len edicions, 2015), Desmuntant Societat Civil Catalana 

(Saldonar, 2015) i La cara B del procés (Pagès editors, 2016).

Jordi
Borràs
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setembre octubre

22 DE SETEMBRE
MANIFESTACIÓ 
D’EXTREMA DRETA 
CONVOCADA 
DAVANT DE LA  
SEU DE L’ANC,  
A BARCELONA

30 DE SETEMBRE
MANIFESTACIÓ 
ESPANYOLISTA 
AMB COL·LECTIUS 
D’EXTREMA DRETA 
AL CENTRE DE 
BARCELONA

1 D’OCTUBRE
REFERÈNDUM

MANIFESTACIÓ 
DE LA FALANGE 
I DEMOCRACIA 
NACIONAL  
A BARCELONA

3  
D’OCTUBRE
VAGA  
GENERAL

8 D’OCTUBRE
MANIFESTACIÓ
ESPANYOLISTA  
DE SOCIETAT CIVIL 
CATALANA  
AL CENTRE  
DE BARCELONA

12 D’OCTUBRE
MANIFESTACIÓ
ESPANYOLISTA DE 
SOCIETAT CIVIL 
CATALANA AL CEN-
TRE DE BARCELONA

18 D’OCTUBRE
MANIFESTACIÓ
ESPANYOLISTA 
A LA PLAÇA 
FRANCESC 
MACIÀ DE 
BARCELONA

 
Font: elaboració pròpia a partir de fonts 
periodístiques, policials i testimonials. 
Trobareu la cronologia completa  
d’incidents a l’annex d’aquest Anuari.

INCIDENTS VIOLENTS 
PROVOCATS PER 
PARTIDARIS DE LA 
UNITAT D’ESPANYA  

Agressions, amenaces, actes 

vandàlics i altres fets amb motivació 

política antiindependentista 

o antireferèndum registrats a 

Catalunya entre el 8 de setembre  

i l’11 de desembre del 2017.
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novembre desembre

27 D’OCTUBRE
PROCLAMACIÓ
DE LA REPÚBLICA
CATALANA

MANIFESTACIÓ
ESPANYOLISTA  
A LA PLAÇA ARTÓS 
DE BARCELONA

29 D’OCTUBRE
MANIFESTACIÓ
ESPANYOLISTA DE 
SOCIETAT CIVIL 
CATALANA AL 
CENTRE DE  
BARCELONA

30 D’OCTUBRE
MANIFESTACIÓ 
ANTIFEIXISTA I 
CONVOCATÒRIA
ESPANYOLISTA A 
LA BONANOVA,  
A BARCELONA

4 DE NOVEMBRE
MANIFESTACIÓ
ESPANYOLISTA AMB 
PRESÈNCIA DE 
L’EXTREMA DRETA
A MATARÓ

CASOS DENUNCIATS

NO DENUNCIATS O NO SE SAP

VÍCTIMES D’AGRESSIONS FÍSIQUES

PERIODISTES IMPLICATS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

95  
DIES EN TOTAL

 

139  
CASOS:  
52 DENUNCIATS ,  
28 NO DENUNCIATS , 
59 NO SE SAP 

86  
AGRESSIONS 
101 VÍCTIMES  
D’AGRESSIONS 
FÍSIQUES

30  
CASOS AMB  
PERIODISTES  
IMPLICATS 
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Cronologia d’incidents

Agressió      Denunciat

 Víctima d’agressió     Es desconeix si ha estat denunciat
 

 Periodista implicat    No denunciat
  

Una diputada de la CUP va haver de 
tancar la casa rural que regenta amb 
el seu germà, després d’una campa-
nya de desprestigi feta per mitjans de 
comunicació espanyolistes, en rebre 
durant setmanes insults i amenaces 
greus per la seva condició de dona i 
d’independentista a les xarxes so-
cials, per correu electrònic i al seu te-
lèfon particular, fins al punt d’adver-
tir-li que li cremarien la casa.

Un objecte de vidre llançat des d’un 
edifici va impactar als peus d’un 
home i la seva filla menor d’edat, 
quan sortien d’una concentració da-
vant de la caserna de la Guàrdia Civil 
en protesta pel registre d’aquest cos 
armat al setmanari El Vallenc.

Els Mossos d’Esquadra van denunciar 
un activista d’ultradreta per intentar 
boicotejar la Marxa de Torxes i un 
altre per tinença d’armes prohibides. 
La policia va evitar que una quinzena 
d’espanyolistes rebentessin l’acte tal 
com tenien previst.

Una dona, que es dirigia a la concen-
tració contra l’operació de la policia 
espanyola a la seu nacional de la CUP, 
va ser agredida per un individu amb 
indumentària espanyolista. Mentre 
retreia als agents de la Policia Nacio-

8 de setembre 
Les, Val d’Aran

9 de setembre 
Tarragona, 
Tarragonès 

      

10 de setembre 
Balsareny, Bages   

   

20 de setembre 
Barcelona,  
Barcelonès

       

nal que no actuessin amb més con-
tundència, l’agressor va increpar-la 
perquè anava a donar suport als cu-
paires i la va insultar fent referència 
al seu físic, la seva ideologia i la seva 
condició de dona. En retreure-li ella, 
l’espanyolista li va pegar una bufeta-
da a la cara.

Un agent dels Mossos d’Esquadra 
va rebre una trucada telefònica amb 
amenaces de mort a la comissaria on 
treballa. Les seves dades personals i 
una fotografia havien aparegut en 
alguns mitjans de comunicació des-
prés que, fora de servei, anés a la con-
centració del 20 de setembre davant 
de la seu del Departament d’Econo-
mia i Hisenda. Durant els dies pos-
teriors la víctima va rebre amenaces 
amb trucades a casa seva i caminant 
per la via pública, fet que el va dur a 
posar tres denúncies. 

Manifestació d’extrema dreta convoca-
da per “Por España me Atrevo” davant 
de la seu de l’ANC que va acabar a la 
caserna de la Guàrdia Civil de Gràcia.

Un activista del partit ultradretà De-
mocracia Nacional (DN) va amenaçar 
un fotoperiodista freelance coaccio-
nant-lo perquè deixés de treballar i 
li va colpejar la càmera amb un casc 
de moto. 

22 de setembre 
L’Hospitalet 

de Llobregat, 
Barcelonès

Barcelona,  
Barcelonès 

        

   

Llistat complet de fets violents amb motivació política a favor de la unitat 

d’Espanya registrats a Catalunya entre el 8 de setembre i l’11 de desembre de 2017. 

Els incidents s’han detectat i contrastat a partir de fonts periodístiques, policials i 

testimonials, així com parlant amb les víctimes sempre que ha estat possible. 
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Un manifestant va amenaçar i tractar 
d’impedir que una periodista freelan-
ce gravés com un grup de militants 
d’extrema dreta causava desperfec-
tes a un portal. 

Un grup de militants d’extrema dreta 
va causar desperfectes a un portal del 
carrer Marina en colpejar violenta-
ment la porta del carrer.

Militants d’extrema dreta van incre-
par i amenaçar una família amb dues 
criatures menors d’edat en identifi-
car els pares com a independentistes. 

Activistes d’extrema dreta van incre-
par, amenaçar i escopir la conductora 
d’un automòbil.

A les acaballes de la marxa, dos mani-
festants d’extrema dreta van agredir 
a cops de puny i bufetades un noi que 
va topar amb la manifestació i que van 
identificar com a independentista.

Un grup de tres persones, entre les 
quals un menor d’edat, estaven en-
cartellant propaganda del referèn-
dum quan van ser atacats per dos 
individus que lluïen indumentària 
ultradretana. Els atacants van agre-
dir dues persones, una d’elles per tal 
d’impedir que prengués imatges dels 
fets, els van amenaçar i els van robar 
el material, fent referència explícita a 
la seva condició d’independentistes. 
En veure’s atacats, el menor va poder 
trucar al 112 i es va presentar una pa-
trulla de Mossos d’Esquadra i una al-
tra de la Policia Local, que va aixecar 
acta de l’encartellada. 

Una veïna va denunciar als Mossos 
d’Esquadra el llançament d’un con 
d’obres a l’interior del seu pati des del 
carrer, al crit d’”hijos de puta”. L’objec-
te va caure a pocs centímetres d’una 
dona d’edat avançada que es trobava 
al pati. La casa ja havia patit atacs 
anteriorment (el 9 i 11 de setembre) 
amb llançament de pintura i excre-
ments a la finestra on hi ha penjada 
una estelada.
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23 de setembre 
Vila-seca, 

Tarragonès.
La nit del 22 al 23 

de setembre

       

Sant Vicenç 
dels Horts, Baix 

Llobregat. 
La nit del 22 al 23 

de setembre

    

Un grup de tres neonazis, coneguts al 
poble pel seu activisme, van trencar 
el vidre de la porta d’un domicili par-
ticular que lluïa propaganda a favor 
del referèndum. Segons testimonis, 
els desperfectes s’haurien fet amb 
una navalla automàtica. 

Un grup de tres joves que estava en-
cartellant propaganda favorable al 
referèndum va ser increpat per una 
parella que, molt alterada, arrencava 
els cartells que ells penjaven. Al crit 
de “separatas, rojos de mierda”, un dels 
atacants, que semblava dur un puny 
americà a la mà, va propinar empen-
tes i puntades de peu a un dels joves, 
trencant-li el telèfon mòbil que duia 
a la butxaca, i es va endur part del 
material d’encartellar. Van presentar 
denúncia a la Policia Local.

Un grup de tres neonazis, coneguts 
al poble pel seu activisme, van tren-
car el vidre de la porta d’un domicili 
particular que lluïa propaganda a fa-
vor del referèndum, per segon cop en 
pocs dies. 

Un grup de dones que estava penjant 
cartells del referèndum van ser in-
crepades per un individu. Una d’elles, 
que estava gravant l’escena, va rebre 
un cop d’aquesta persona, intentant 
impedir que prengués imatges dels 
fets. 

Un individu que es va presentar com 
a “feixista” va trucar, des d’un núme-
ro ocult, al telèfon particular d’un 
periodista freelance per amenaçar-lo 
en relació amb la seva feina. El fet es 
va comunicar verbalment als Mossos 
d’Esquadra però no es va cursar de-
núncia.

Mentre protegien el col·legi electoral, 
quatre persones van resultar ferides 
per l’impacte de balins, que s’haurien 
disparat amb una carrabina d’aire 
comprimit. Les víctimes van rebre 
impactes al coll i al pit.

24 de setembre
Campdevànol, 

Ripollès 
  

25 de setembre 
Premià de Mar, 

Maresme 

       

26 de setembre
Campdevànol, 

Ripollès 
  

Vilassar de Mar, 
Maresme

       

Barcelona, 
Barcelonès

   
 

29 de setembre
Manlleu, Osona. 
Escola Puig-Agut  
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Girona, Gironès.
Barri de  

Germans Sàbat
 

30 de setembre 
Barcelona, 

Barcelonès. 
Plaça de Sant 

Jaume

       

Barcelona, 
Barcelonès.

Casal d’Avis de la 
Guineueta

        

Figueres, Alt 
Empordà. 

Centre Cívic Creu 
de la Mà. 23 h

       

Barcelona, 
Barcelonès

         

 

1 d’octubre
Barcelona, 

Barcelonès.
c/ de París.

00.30 h

         

Barcelona, 
Barcelonès.

Escola  
Sant Jordi.

00 h

Badalona, 
Barcelonès

    

Barcelona, 
Barcelonès.

c/ Doctor Roux
01.45 h

En un acte de campanya de la CUP, es 
van presentar una quinzena d’espa-
nyolistes, algun d’ells amb simbolo-
gia franquista, insultant i amenaçant 
els assistents i impedint-los poder fer 
l’acte amb normalitat. També van in-
terrompre el subministrament elèc- 
tric aturant el generador que alimen-
tava un castell inflable, que era ple de 
nens quan de cop es va començar a 
desinflar. La ràpida intervenció dels 
pares va impedir que cap criatura 
prengués mal. 

En una concentració espanyolista con-
vocada per la Fundación DENAES,  
diversos manifestants van agre-
dir dues persones després que una 
d’elles cridés “votarem”. Van rebre 
insults, empentes i cops de puny a 
l’esquena, tot i la presència d’agents 
de la Guàrdia Urbana, que van ha-
ver d’escortar-los fins a l’interior de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Un dels voluntaris que van dormir al 
Casal d’Avis per resguardar el col·legi 
electoral que hi havia va ser increpat, 
amenaçat i agredit amb una bufeta-
da en un moment que es trobava sol, 
fora de les instal·lacions. L’agressor 
seria un conegut militant d’extrema 
dreta del barri. 

Mentre un grup de vint persones 
protegia un col·legi electoral, quatre 
assaltants, alguns amb la cara tapa-
da i un d’ells una bandera espanyola 
lligada amb un pal, van aprofitar que 
una de les persones havia sortit fora 
del local per atacar-la. La víctima va 
rebre un fort cop a l’orella. 

Manifestació espanyolista amb pre-
sència de militants i col·lectius d’extre-
ma dreta, des de plaça Urquinaona fins 
a plaça de Sant Jaume.

Un càmera de TV va rebre un cop de 
paraigua i, quan es disposava a trucar 
a la policia, un manifestant espanyo-
lista el va amenaçar de clavar-li una 
navalla si no marxava del lloc dels 
fets. Més tard, a la plaça de Sant Jau-
me, quan gravava des d’un balcó, va 
ser de nou increpat i va rebre l’impac-
te d’un ou i monedes llançades pels 
manifestants. 

Grups de manifestants, entre els 
quals coneguts militants d’extrema 
dreta, es van enfilar al terrat de dos 
edificis particulars de la plaça de 
Sant Jaume per despenjar pancartes 
d’Òmnium Cultural i l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) i a la façana 
de l’Ajuntament per arrencar la pan-
carta amb el lema “Més democràcia”, 
sense que hi intervingués la Guàrdia 
Urbana. 

Una parella que va topar amb la mar-
xa i que n’estava fent fotografies amb 
un telèfon mòbil va ser increpada i 
amenaçada per un grup de manifes-
tants, que els els van obligar a mar-
xar de la zona i a deixar de prendre 
imatges.

Una parella va ser increpada per dos 
individus, que els van preguntar si 
anirien a votar. En respondre atemo-
rits que no ho sabien i quan inten-
taven marxar, un dels agressors va 
cridar “¡Como os vayáis de España os 
mato!”, i tot seguit va clavar un cop de 
puny per l’esquena a un home de 58 
anys. Segons la víctima, que va reque-
rir atenció sanitària, quan l’endemà 
va anar a una comissaria de Mossos 
d’Esquadra a denunciar-ho li van dir 
que tornés en un altre moment, que 
estaven desbordats de feina, i que si 
no tenia proves dels fets seria perdre 
el temps.

Un grup d’espanyolistes va amena-
çar les persones que resguardaven 
les instal·lacions del col·legi electoral. 
S’hi van desplaçar quatre cotxes dels 
Mossos d’Esquadra, que van recoma-
nar als proreferèndum que marxessin 
per seguretat. 

Un cotxe de TV3, que s’havia despla-
çat fins a l’Escola Sant Jordi per cobrir 
uns incidents amb un grup d’espa-
nyolistes, va aparèixer amb les quatre 
rodes punxades i un vidre trencat. 

Una dotzena d’espanyolistes va ar-
ribar davant del col·legi electoral si-
tuat a l’Agència Catalana de Residus, 
portant banderes espanyoles, ous i 
ampolles amb orina que van llançar 
contra el local, mentre a dins hi havia 
uns 90 voluntaris. Els espanyolistes 
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van fer sonar el Cara al Sol a tot volum 
des d’un dels vehicles i van proferir 
insults catalanòfobs i amenaces con-
tra els concentrats. Durant la jornada 
aquest col·legi va rebre visites inter-
mitents d’entre 20 i 50 espanyolistes 
amb indumentària ultradretana bus-
cant l’enfrontament amb els votants. 
Al vespre, els Mossos d’Esquadra van 
haver de fer un cordó de seguretat per 
evitar aldarulls amb un grup de més 
de 100 manifestants que increpaven 
els votants. 

Un grup de quatre persones va assal-
tar de matinada el col·legi electoral. 
Els agressors van intentar colar-s’hi 
simulant que una persona amb una 
estelada al coll i a cara descoberta 
duia menjar pels concentrats. Quan la 
gent que hi havia a dins es va negar a 
obrir en considerar sospitosa la seva 
actitud, el noi va intentar obrir per la 
força, mentre tres encaputxats llan-
çaven pintura, ous, orins i una pedra 
que va trencar el vidre de la porta. 

Un grup de veïns amb banderes espa-
nyoles va amenaçar (també de mort), 
insultar i coaccionar durant bona part 
de la jornada els votants al col·legi 
electoral de l’escola pública del barri. 
En un moment donat, amb l’arribada 
de més manifestants espanyolistes, 
una quinzena d’individus van assaltar 
l’escola, agredint diverses persones 
dins el recinte. Tres persones van 
resultar ferides (una d’elles amb feri-
da oberta a la barbeta causada, pre-
sumptament, per un puny americà), i 
hi va haver mobiliari trencat, material 
electoral perdut i les urnes robades i 
estimbades al mig del carrer. 

Al col·legi electoral de l’escola bressol 
del barri, durant bona part del dia, 
una quinzena de persones van incre-
par, amenaçar i llançar objectes pun-
tualment contra els votants, sense 
causar ferits. Finalment l’ambient es 
va relaxar quan els Mossos van apa-
rèixer.

Un individu va irrompre al col·legi 
electoral i va ferir dues persones amb 
arma blanca. Va ser detingut pels 
Mossos.

Mig centenar de persones amb ban-
deres espanyoles van increpar un 
centenar de veïns que feien cua per 
votar. Un jove que volia votar va ser 
rodejat, immobilitzat i colpejat per 
diversos individus mentre cridaven 
“viva España”, “no votaréis” i “fuera del 
barrio”.

Un veí va veure com dos individus 
amb indumentària espanyolista in-
crepaven diversos vianants amb 
insults antiindependentistes i ame-
naces d’agressió. En adonar-se que el 
veí observava els fets des de casa seva 
i que lluïa una estelada al balcó, els 
individus el van insultar i amenaçar 
amb un bat de beisbol que van treure 
del maleter del seu cotxe, aparcat al 
mateix carrer. 

Un home va ser agredit per un guàr-
dia civil fora de servei davant de l’Ho-
tel Vila, on s’allotjaven els agents que 
havien participat en les càrregues per 
intentar aturar el referèndum,. En el 
moment de pegar-lo amb una porra 
extensible li va cridar “fuera de aquí, 
catalán, fuera de aquí”. La víctima va 
rebre un cop a la cama i un a l’esque-
na i va requerir atenció mèdica.

Manifestació espanyolista organitza-
da per partits d’ideologia feixista, com 
La Falange i Democracia Nacional.

Diversos manifestants d’extrema 
dreta van insultar i agredir un via-
nant. 

Diversos manifestants es van encarar 
a un vianant que duia una estelada, 
rodejant-lo, tirant-lo a terra i colpe-
jant-lo en grup. 

Un jove, que tornava en bicicleta 
d’una manifestació contra la repres-
sió policial, va voler entregar una flor 
a un antiavalot de la Policia espanyola 
i aquest la va rebutjar. Això va provo-
car un intercanvi de retrets entre 
tots dos que fou respost per un dels 
agents amb insults catalanòfobs com 
“catalufo” o “tonto del pueblo”. L’agent 
va intentar retenir el ciclista, esti-
rant-lo amb força pel braç, tot i que 
en va desistir quan una vianant el va 

Barcelona, 
Barcelonès. 

Casal de barri 
Espai Putxet

3 h
  

Girona, Gironès. 
Barri de Vila-roja

      

Girona, Gironès. 
Barri de  

Pont Major

     

Santa Margarida 
de Montbui, 

Anoia.  Institut 
Santa Margarida 
de Montbui. 17 h

       

Cornellà, Baix 
Llobregat. 

Centre Cívic 
Fontsanta

      

Barcelona, 
Barcelonès. 

c/ Robrenyo,  
Barri de Sants 

Calella, 
Maresme 

       

Barcelona, 
Barcelonès

Pla de la 
Catedral,  

Via Laietana

      
 

Plaça de 
Catalunya 

      

2  d’octubre
Lleida, Segrià. 

Rambla Ferran
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advertir que l’estaven gravant. El jove 
va poder-se escapar però l’agent va 
quedar-se la seva bicicleta.

 
Un grup de joves espanyolistes que 
tornava de manifestar-se davant de 
Catalunya Ràdio va topar amb un 
altre grup de joves participants a la 
vaga general d’aquell dia. Un dels 
espanyolistes va escopir un dels va-
guistes i això va iniciar una baralla. 
Com a mínim tres dels vaguistes van 
ser agredits a cops de puny pel bloc 
contrari.

Al llarg d’una manifestació espa-
nyolista iniciada a la plaça d’Artós, 
a Sarrià, i secundada per coneguts 
líders neonazis, hi va haver diversos 
incidents: es van amenaçar i insultar 
diversos vianants i es van robar per 
la força com a mínim dues estelades 
que lluïen persones de signe contrari. 

Un fotoperiodista que tornava de co-
brir la vaga general va ser agredit en 
baixar de l’autobús. Un individu el va 
assaltar per l’esquena i el va empè-
nyer contra la reixa d’un quiosc al crit 
d’”Es mi deber, ¡viva España!”. El re-
porter es va donar un fort cop al cap, 
va quedar inconscient i posterior- 
ment va tenir una crisi d’ansietat. 
Va ser traslladat en ambulància 
a l’Hospital de Sant Pau, on li van  
diagnosticar una commoció cerebral 
provocada per un traumatisme cra-
nial, que li va causar marejos, pèrdua 
de memòria i dificultats per parlar en 
els dies següents. Segons la víctima, 
l’atacant podria ser un passatger que 
a l’autobús li va dedicar comentaris 
despectius perquè el va veure visio-
nant fotografies de la vaga. 

En un tall de carretera fet per acti-
vistes independentistes hi va haver 
enfrontaments amb un grup d’ultra-
dretans, dels quals uns quants lluïen 
banderes espanyoles i indumentària 
amb simbologia feixista, i un d’ells 
un tatuatge amb l’esvàstica nazi. 
L’enfrontament va començar quan 
un dels espanyolistes va voler passar 
tant sí com no per la via que tallaven 
els piquets i va agredir un home que 
era dalt d’un tractor. Després, un co-

negut neonazi de la zona va agredir 
un altre piquet. La ràpida interven-
ció de la Policia Municipal, que era al 
lloc dels fets, va permetre reduir els 
agressors. 

La propietària d’un bar, que estava 
netejant l’establiment amb la persiana 
a mig apujar, va ser agredida amb un 
cop de puny a la cara que li va provo-
car un blau al pòmul. L’agressor li va 
cridar “¡tú no eres ni catalana, tienes 
que abrir!”, fent referència a la vaga 
general i al seu origen llatinoame-
ricà. L’atacant també va increpar un 
testimoni dels fets per portar una 
samarreta de l’ANC amb el “Sí” a la 
independència. El testimoni va trucar 
als Mossos, que van arribar al lloc amb 
celeritat, però l’agressor ja havia fugit.

Una dona va presentar una denúncia 
per amenaces, a resultes de l’asset-
jament que va rebre després que di-
versos mitjans de comunicació espa-
nyols l’acusessin de mentir sobre les 
ferides que va patir en les càrregues 
policials de l’1 d’octubre. Des del dia 
1 i durant setmanes, la dona va rebre 
fins a 5.000 missatges de Whatsapp, 
3.000 de Telegram i 700 trucades 
telefòniques a la bústia de veu amb 
paraules ofensives, insults i amena-
ces de tota mena, també de mort. La 
difusió de les seves dades personals a 
fòrums d’internet va provocar també 
una campanya de descrèdit contra 
una petita empresa de la qual ella 
havia estat impulsora, però de la qual 
ja n’estava totalment desvinculada, 
que va obligar el propietari actual a 
tancar la pàgina web i a comunicar 
als seus clients la situació de boicot. 
La dona també va patir seguiments 
i assetjament presencial, com quan 
dos individus que la van reconèixer 
pel carrer la van perseguir i insultar 
o quan, en sortir de casa, la víctima 
va rebre un missatge al mòbil amb el 
text “mira detrás tuyo”. 

Manifestació espanyolista al centre de 
la ciutat organitzada per Societat Civil 
Catalana (SCC) i secundada per més 
d’una dotzena d’organitzacions d’ex-
trema dreta.

3 d’octubre 
Vaga general 

Barcelona, 
Barcelonès. 

c/ Amigó

        

Barcelona, 
Barcelonès

Barcelona, 
Barcelonès.
c/ Lepant –
c/ València

         

Begues, Baix 
Llobregat

      

Barcelona, 
Barcelonès.

Barri de Sants

         

4  d’octubre
 

8 d’octubre
Barcelona, 
Barcelonès
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Després de pujar al tren a Montcada 
en direcció a Barcelona, en un vagó 
ple de persones que es dirigien a la 
manifestació espanyolista, una dona 
va ser increpada mentre li deien 
“catalufa” quan un grup que lluïa 
banderes d’Espanya va veure que li 
molestava el soroll de la botzina que 
feien sonar. Quan la dona va provar 
de baixar del tren a la Sagrera, el grup 
va intentar barrar-li el pas mentre li 
feien tocaments als pits i al cul. Un 
cop es van obrir les portes, la van 
empènyer, ella va caure a l’andana de 
genolls i des de dalt del tren una noia 
que anava amb el grup la va escopir. 

Un manifestant amb una bandera es-
panyola va agredir un altre home que 
no en duia.

Un grup de manifestants va incre-
par i agredir un equip de reporters 
que feia tasques de cobertura per a 
Telecinco. 

Un grup de manifestants va provar 
d’impedir el pas d’un camió de bom-
bers que anava a sufocar un foc a a 
zona de la botiga Apple. També van 
colpejar el vehicle amb cops de puny, 
pals i puntades de peu. 

Un grup de manifestants va envoltar 
un cotxe dels Mossos, va començar a 
colpejar-lo i va increpar els agents. 
Aquests es van veure obligats a aban-
donar el vehicle per refugiar-se a la 
comissaria de la Guàrdia Urbana de 
la mateixa Rambla. 

En el lloc on l’entitat d’extrema dreta 
Somatemps cridava a acabar la pro-
testa, desenes de manifestants van 
colpejar les furgonetes dels Mossos 
d’Esquadra. També hi va haver tensió 
quan alguns manifestants van entrar 
al parc trencant el cadenat d’una por-
ta. També es van encarar amb els an-
tiavalots que protegien el Parlament i 
van llançar-los objectes. 

Tres nois d’origen magrebí van ser 
perseguits i colpejats amb pals per un 
grup d’uns 300 manifestants. Com a 
mínim un d’ells va acabar amb una 
ferida oberta al cap. 

Un noi va ser agredit per un grup de 
manifestants.

 
Una dona de mitjana edat va ser 
amenaçada i vexada per un grup de 
manifestants que lluïen simbologia 
ultradretana i banderes espanyoles. 
La van envoltar i assetjar mentre li 
cridaven consignes espanyolistes en 
comprovar que estava atemorida i 
que no simpatitzava amb la manifes-
tació d’aquell dia. La dona també va 
presenciar com aquests fets es repe-
tien amb altres vianants que no ana-
ven amb banderes espanyoles i com 
alguns vehicles amb manifestants 
feien “simulacres d’atropellament” 
als semàfors contra gent que tampoc 
lluïa simbologia espanyolista. 

Un fotògraf que va demanar permís a 
uns manifestants per fer-los una foto 
va ser perseguit i agredit brutalment 
per un grup d’espanyolistes que el 
van confondre amb un reporter de 
TV3. Va acabar amb contusions arreu 
del cos i una ferida sagnant al cap. 

Baralla a cops de puny entre dos ma-
nifestants al pas d’una furgoneta dels 
Mossos d’Esquadra.

Un grup de manifestants va apedre-
gar un balcó on hi havia penjada una 
estelada. 

Una reportera de TV3 va ser agre-
dida amb el pal d’una bandera d’un 
manifestant mentre feia una crònica 
en directe a la tarima habilitada per 
premsa prop de l’escenari on finalit-
zava la manifestació. Després va ser 
insultada al crit de “puta” i “zorra”.  

Van increpar, empentar i intentar 
prendre el micròfon a un periodista 
d’Euskal Telebista mentre intentava 
fer una connexió en directe que va 
haver de cancel·lar. 

Manifestants del bloc de Somatemps 
van increpar i insultar una periodista 
pel seu aspecte físic i van amenaçar 
un redactor del diari Ara per impe-
dir-li que els gravés amb el telèfon 
mòbil. Més tard van fer el mateix amb 
un fotògraf. 

     

Plaça de Sant 
Jaume.12 h

       
  

Plaça de Sant 
Jaume - c/ del 

Bisbe. 12.20 h

         

Passeig de 
Gràcia - 

pl. Catalunya. 
13.30 h

Rambla - 
c/ Ferran

13.40 h
 

Parc de la 
Ciutadella

Més tard  
de les 14 h

  

Passeig Lluís 
Companys

15 h

       

c/ Bou de Sant 
Pere .15.12 h

      

c/ Girona - 
Ausiàs March

15.30 h 

Pg. de Sant Joan 
- c/ Alí Bei.

15.30 h 

         

Pg. de Sant Joan 
Més tard de les 

15.30 h 
 

Arc de Triomf 

         

         

Parc de la 
Ciutadella
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Un manifestant amb indumentària 
ultradretana va insultar una perio-
dista de la Directa, la va escopir i li 
va tirar cervesa per sobre intentant 
mullar-li la càmera.

Dos manifestants amb samarretes 
de la selecció espanyola de futbol 
van agredir un passatger amb cops 
i puntades de peu, amb possible mo-
tivació racista. Altres passatgers del 
vagó van aïllar els violents, evitant 
danys majors. Hores abans, els dos 
individus, visiblement beguts, feien 
salutacions feixistes davant de la co-
missaria de la Policia espanyola a la 
Via Laietana. Els Mossos d’Esquadra 
van iniciar investigació d’ofici. 

La seu nacional de la CUP va ser ata-
cada durant la nit: van posar silicona 
al pany i van intentar cremar la porta 
metàl·lica de l’exterior, causant un pe-
tit incendi. 

Un home denuncia que, amb l’excusa 
d’haver mullat la bandera espanyo-
la del pis de sota mentre regava les 
plantes, uns veïns es van presentar a 
casa seva amenaçant-lo de mort amb 
crits de “sal, que te vamos a dar, que 
te vamos a matar”. Segons la víctima, 
no és el primer cop que la comunitat 
té problemes amb aquests individus, 
que durant les cassolades insultaven 
el veïnat i posaven a tot volum sorolls 
de bombes i metralladores, l’himne 
espanyol i el de la legió. 

Una periodista de Betevé i un del 
diari Ara van ser amenaçats per un 
activista de Falange Española de las 
JONS mentre cobrien una concen-
tració espanyolista. L’ultradretà, en 
saber per a quin mitjà treballava ell, 
li va llançar cervesa fins a dues vega-
des dient-li “a tu compañera la voy a 
violar”, referint-se a la periodista. Un 
destacament d’antiavalots de la Poli-
cia espanyola no van fer res per ga-
rantir la feina dels informadors, tot i 
presenciar les amenaces.

Un home que tornava cap a casa va 
ser increpat per mitja dotzena de 
persones al crit de “¡Arriba España, 
hijo de puta!”. En ignorar-los, dos dels 
individus van aturar-se repetint-li la 
consigna. Quan la víctima va pregun-
tar-los per què l’increpaven, un d’ells 
li va clavar un cop de puny al cap, a 
l’alçada de l’orella. La víctima va ne-
cessitar atenció mèdica al cap d’unes 
hores per una greu inflamació del 
nervi auditiu i un mes després encara 
en requeria per un acufen. 

Manifestació espanyolista al centre 
de la ciutat organitzada per SCC i se-
cundada per diverses organitzacions 
d’extrema dreta:

Agents dels Mossos d’Esquadra van 
interceptar un grup de 15 ultradre-
tans que estarien relacionats amb 
l’organització Hogar Social Madid 
(HSM). Durant l’escorcoll als seus ve-
hicles es van intervenir armes prohi-
bides com punys americans, cadenes 
i esprais lacrimògens, així com també 
passamuntanyes, bengales i una ban-
dera neofeixista amb la creu celta. 

Una periodista freelance va ser agre-
dida amb una puntada de peu a la 
cama mentre gravava en vídeo la 
presència de neonazis desfilant.
 
Baralla entre una vintena de manifes-
tants espanyolistes d’extrema dreta 
a la terrassa del bar Zurich, que va 
quedar destrossada. La possible mo-
tivació seria la rivalitat entre grups 
ultres de futbol. Un agent de la Guàr-
dia Urbana va quedar ferit. 

Baralla entre manifestants espanyo-
listes. 

 
Un home de 75 anys que feia una 
cassolada de protesta al balcó de 
casa contra l’empresonament, hores 
abans, de Jordi Sànchez i Jordi Cui-
xart va ser ferit a l’alçada del ronyó 
per una perdigonada. Un veí va veure 
com un individu disparava cinc trets 
amb una arma llarga des d’uns 30 o 
40 metres de distància, mentre crida-
va “catalufos traidores, os mataremos a 

c/ Pau Claris  

    

Vagó del metro, 
L2

       

9 d’octubre
Barcelona, 
Barcelonès

 

Barcelona, 
Barcelonès. 

Barri del 
Guinardó

 

10 d’octubre
Barcelona, 

Barcelonès.
Subdelegació del 
Govern espanyol

    

12  d’octubre
Barcelona, 

Barcelonès. 
c/ Bisbe 

Laguarda,  
Barri del Raval

2 h

        

Barcelona, 
Barcelonès 

c/ Gran de 
Gràcia

Passeig de 
Gràcia

         

Plaça de 
Catalunya

      

Ronda de Sant 
Pere. 16 h

 

16  d’octubre
Palamós,  

Baix Empordà
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todos”. Gràcies a la doble denúncia 
–de la víctima i del testimoni– els 
Mossos d’Esquadra van localitzar 
l’agressor i van decomissar-li la car-
rabina de perdigons. 

Manifestació a la plaça de Francesc 
Macià de convocatòria desconeguda 
però promocionada a les xarxes per 
diverses entitats, entre les quals SCC.

Un grup de manifestants va impedir 
als conductors dels vehicles que no 
cridaven “viva España” poder circular 
lliurement per la plaça, obligant-los 
a cridar aquesta consigna si volien 
passar. 

Els mateixos manifestants van impe-
dir a una periodista de RAC1, coaccio-
nant-la, que gravés els fets amb el 
telèfon mòbil.

Una periodista de RAC1 va ser ame-
naçada i agredida amb el màstil d’una 
bandera espanyola per un manifes-
tant. Quan ella li va recriminar els 
fets, el manifestant li va respondre, 
posant-se la mà als genitals, “con el 
palo te voy a dar, golpista”.

Set agents de la Policia espanyo-
la fora de servei van protagonitzar 
una batussa en un bar. Almenys dos 
d’ells, que anaven molt beguts, van 
exigir als cambrers que parlessin 
en castellà, pensant que ho feien en 
català, però resulta que parlaven en 
italià. Després de negar-se a pagar 
les consumicions i demanar una nova 
ronda, un d’ells va dir “¡Somos la puta 
ley aquí en Barcelona! ¡Cerráis y abrís 
cuando decimos nostros!”.  Els agents 
van trencar ampolles, un assortidor 
de cervesa i van agredir un cambrer 
agafant-lo pel coll. Quan el Mossos 
van arribar al bar els van rebre al crit 
de “ratas” i “putos catalanes”. Després 
es va saber que un dels implicats és 
un inspector en cap de la Policia es-
panyola amb 250 antiavalots al seu 
càrrec. 

Mentre un equip de TV3 gravava la 
concentració espanyolista de suport 
a la presència de dotacions de la 
Guàrdia Civil, organitzada pel col-
lectiu 1000 Patriotas, un manifestant 
va prendre el micròfon al periodista i 
el va llançar dins el càmping. El mi-
cròfon es va trencar amb l’impacte. 

Tres espanyolistes amb el cap rapat 
amb indumentària neonazi i que  
duien dos gossos (un dels quals seria 
de raça potencialment perillosa) van 
assaltar un home d’edat avançada 
que penjava cartells independentis-
tes. Li van donar un cop a l’esquena 
i el van ruixar amb esprai de pintura 
als ulls, però es va salvar d’una lesió 
greu perquè duia ulleres. En treure-
se-les, dos dels homes el van colpejar 
mentre el tercer subjectava els gos-
sos, tot cridant-li “independentista de 
mierda”, “siempre serás español” i “se te 
van a quitar las ganas de ser indepen-
dentista”. L’home va requerir atenció 
hospitalària on li van detectar hema-
tomes al rostre i al tronc superior i 
dues costelles esquinçades.

Agents dels Mossos d’Esquadra van 
denunciar un conegut personatge de 
la premsa rosa per resistència i deso-
bediència greu a l’autoritat. L’home, 
que cridava consignes i mostrava 
pancartes favorables a la unitat d’Es-
panya en el marc d’una manifestació 
d’estudiants independentistes, mun-
tant un escàndol considerable, va ser 
conduït a l’interior del Palau de la 
Generalitat per agents de la policia 
catalana, mostrant una actitud molt 
hostil i agressiva contra els agents i 
els estudiants. 

Manifestació espanyolista iniciada 
la plaça d’Artós del barri de Sarrià, en 
protesta per la proclamació de la Repú-
blica Catalana. 

Un grup de manifestants va atacar la 
seu de Catalunya Ràdio: va insultar, 
assetjar i amenaçar els treballadors 
de l’emissora que es trobaven a fora. 
Van colpejar violentament les portes 
per intentar accedir a l’interior i van 

18 d’octubre
Barcelona, 
Barcelonès 

      

       

23 d’octubre
Barcelona, 

Barcelonès.  
Barri del Born

        

25 d’octubre
L’Escala, Alt 

Empordà. 
Càmping Illa 

Mateua
   

Roses,  
Alt Empordà 

       

26 d’octubre
Barcelona, 

Barcelonès.
Plaça de Sant 

Jaume
  

27 d’octubre
Barcelona, 
Barcelonès

Seu de 
Catalunya Ràdio. 

19.15 h
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trencar vidres, fet que va provocar 
l’actuació d’antiavalots dels Mossos 
d’Esquadra.

Un equip de dos periodistes de Be-
tevé que gravava l’atac a l’emissora 
pública va ser amenaçat i agredit. Un 
dels reporters va rebre empentes de 
manifestants espanyolistes mentre 
a l’altre se’l va coaccionar per impe-
dir-li gravar el que estava passant. El 
vehicle corporatiu de Betevé va patir 
diversos desperfectes. 

Un grup de manifestants va intentar 
robar la càmera a un fotoperiodis-
ta del diari El País que cobria l’atac. 
Quan aquest va aconseguir fugir dels 
individus que el rodejaven, un d’ells li 
va clavar una puntada de peu a l’es-
quena. El cordó d’antiavalots present 
no va fer res per impedir-ho, segons 
la víctima. 

Un grup de manifestants amb bande-
res espanyoles va provar d’assaltar la 
seu de la Institució Cultural del CIC. 
Un grup d’alumnes presos pel pànic 
va haver de resguardar-se dins men-
tre els manifestants agredien profes-
sors amb cops de puny al ventre i a 
la cara, deixant-ne dos de ferits. El 
centre ja havia rebut tres pintades 
feixistes des del setembre.  

Cinc membres d’un col·lectiu lliber-
tari de Gràcia que tornaven de la 
celebració de la proclamació de la 
República Catalana al centre van ser 
identificats per alguns manifestants 
espanyolistes per la seva indumen-
tària i increpats. Deu individus enca-
putxats, alguns amb guants reforçats 
i botes militars, va perseguir-los i 
en van agafar dos, que van ser apa-
llissats brutalment, provocant-los 
hematomes per tot el cos, especial-
ment al cap, i talls d’arma blanca a 
les extremitats. Una de les víctimes 
va quedar inconscient, estesa a terra, 
mentre la resta d’amics va demanar 
ajuts als antiavalots dels Mossos 
que, segons ells, no van actuar. Els 
dos ferits van ser evacuats a l’Hos-
pital de Sant Pau amb ambulància i 
una tercera persona del grup va ser 
agredida però sense requerir ingrés 
hospitalari. 

Un vianant que estava gravant la ma-
nifestació amb el mòbil va veure com 
un grup d’encaputxats corria carrer 
avall. En creuar-se’l, un dels mani-
festants li va clavar un cop de puny 
a l’abdomen.

El cambrer d’un restaurant que cri-
dava “llibertat” al pas de la marxa 
espanyolista va ser agredit per un 
manifestant encaputxat que li va 
clavar un cop de puny a la cara, cau-
sant-li una fractura al nas i una ferida 
sagnant. 

Dos homes i una dona d’uns 60 anys 
que tornaven de la celebració de la 
proclamació de la República Catalana 
van ser agredits per una parella de 
veïns que tenien penjada la bandera 
espanyola al balcó. En baixar del taxi, 
una de les víctimes va cridar “visca la 
República!”, moment en què la parella 
d’uns 30 anys, un home i una dona, 
van baixar del seu domicili molt es-
verats i va començar la pallissa. Un 
dels homes va quedar inconscient, 
amb traumatisme cranioencefàlic 
i una costella trencada, i arran de 
l’agressió va patir una recaiguda de la 
depressió de la qual s’estava tractant. 
L’altre home va patir un tall al globus 
ocular provocat per una ungla. La 
dona va rebre una empenta que la va 
tirar a terra.

En el moment del tancament del lo-
cal, tres persones van llançar-hi una 
cadira i una paperera del bar del cos-
tat mentre cridaven consignes espa-
nyolistes. 

Uns individus van entrar-hi de mati-
nada rebentant la porta del pati i van 
fer pintades a l’interior amb les sigles 
“AE”, corresponents al lema franquis-
ta “Arriba España”, van arrencar una 
estelada del balcó i van robar els di-
ners de la caixa. 

Manifestació espanyolista al centre de 
la ciutat organitzada per SCC i secun-
dada per nombroses organitzacions 
d’extrema dreta:

Seu de 
Catalunya Ràdio

          

Seu de 
Catalunya Ràdio

          

Via Augusta

     

Passeig de 
Gràcia

       

Passeig de 
Gràcia

      

c/ Mallorca

      

28 d’octubre
Barcelona, 

Barcelonès.
Barri de Gràcia

00.30 h

      
 

Girona, Gironès. 
Casal 

Independentista 
El Forn

 

Barcelona, 
Barcelonès. 

Ateneu Popular 
de Sarrià.

 

29 d’octubre
Barcelona, 
Barcelonès 
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pacte d’una llauna llançada per uns 
manifestants contra el vidre del cot-
xe, que en trencar-se li va provocar 
un tall a la cara. Va ser atès al lloc 
dels fets per una ambulància del SEM 
i traslladat a l’Hospital de Sant Pau.

Una treballadora dels Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya va resul-
tar ferida mentre protegia un nen a 
la porta de validació de sortida d’una 
estació. Un grup de manifestants es 
va colar i es va esguinçar el canell a 
resultes de l’estampida. 

Quatre periodistes i tècnics de TV3 
que cobrien la manifestació van re-
bre insults, amenaces, empentes i el 
llançament de cigarretes enceses i 
monedes.

Dos periodistes de Betevé que grava-
ven l’assetjament als seus companys 
de TV3 van ser insultats i amenaçats 
per un grup de manifestants i van 
haver de marxar per garantir la seva 
seguretat. 

Un periodista d’El Nacional que esta-
va treballant a la zona que SCC havia 
habilitat per a premsa va rebre una 
puntada de peu mentre gravava un 
grup de manifestants que increpaven 
periodistes. 

Un individu amb una bandera espa-
nyola lligada a la cintura va increpar 
una parella formada per un home i 
una dona embarassada. Durant la 
discussió, molt agressiva, la dona 
retreia a l’individu quin problema hi 
havia si ella parlava en català. El seu 
company va recriminar a l’agressor 
que allò era xenofòbia i aquest li va 
clavar una forta bufetada. 

Un venedor ambulant amb indumen-
tària sikh que venia banderes espa-
nyoles va ser robat i agredit a cops 
de puny per un grup de manifestants 
neonazis. Un dels agressors, que 
duia tatuada una esvàstica a la mà, 
li va dir “mira, mira, morito” després 
de robar-lo i mentre li mostrava les 
banderes robades uns metres enllà. 
Els Mossos d’Esquadra van iniciar 
investigació d’ofici. 

Un vianant que va gravar l’agressió i 
robatori a un venedor ambulant d’es-
tètica sikh va dir en veu alta “¿El pa-
cifismo que reivindicáis es esto?”, quan 
va ser agredit per una manifestant de 
mitjana edat que duia una bandera 
lligada al coll. La senyora li va donar 
una bufetada mentre deia “¿Tú de qué 
vas?”, provocant que el mòbil caigués 
a terra i es trenqués. 

Dos manifestants amb banderes 
espanyoles van perseguir i agredir 
a cops un vianant, que va haver de 
resguardar-se al cordó policial d’an-
tiavalots dels Mossos que hi havia da-
vant del palau de la Generalitat. 

Un actor que es dirigia al Teatre Ca-
pitol a treballar en motocicleta va ser 
agredit per un manifestant que duia 
el cap rapat i una bandera espanyo-
la lligada a la cintura. Una discussió 
de trànsit va derivar en una agressió  
violenta del manifestant, que va llan-
çar la moto de l’actor al mig de carrer. 
Un grup de venedors ambulants va 
socórrer la víctima, moment en què 
l’agressor va fugir. Segons la víctima, 
agents de la Guàrdia Urbana li van 
desaconsellar posar cap denúncia 
perquè “seria perdre el temps”. 

Un grup de manifestants neonazis 
amb banderes espanyoles, entre els 
quals un individu amb una esvàstica 
tatuada a la mà, va encarar-se amb 
insults i llançament d’objectes con-
tra un cordó d’antiavalots dels Mos-
sos d’Esquadra. Un manifestant va 
agredir un agent amb el màstil d’una 
bandera. 

Dos turistes sudamericans van ser 
agredits per un manifestant d’extre-
ma dreta, que unes hores abans havia 
atacat un agent dels Mossos amb el 
màstil d’una bandera i que va ser de-
tingut al lloc dels fets. 

Després de protagonitzar altres in-
cidents el mateix dia, quatre mani-
festants amb banderes espanyoles 
van pujar a un tren i van encarar-se 
a diversos passatgers amb una clara 
motivació racista, mentre cridaven 
i donaven cops contra el vagó. Un 
d’ells va fer la salutació nazi aixecant 

c/ Casp

     

     

Pg de Gràcia -  
c/ Provença

          

Pg de Gràcia -  
c/ Provença

    

Passeig de 
Gràcia

         

c/ Aragó - 
c/ Tarragona

      

c/ Pau Claris -  
c/Casp

Més tard  
de les 15 h

      

Més tard  
de les 15 h

      

Plaça de 
 Sant Jaume

16.45 h 

      

c/ Pelai

     

Barcelona, 
Barcelonès.

Plaça de  
Sant Jaume -  

c/ Jaume I
18 h aprox. 

       

Plaça de 
Catalunya

       

Plaça de 
Catalunya

20 h
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el braç al crit de “Sieg hail!” quan un 
home magrebí va pujar. Tot seguit el 
grup va amenaçar una periodista de 
la Cadena SER que estava gravant. 

Convocatòria espanyolista (amb pre-
sència de coneguts activistes neona-
zis) com a reacció d’un manifestació 
antifeixista a la cruïlla del carrer Man-
dri amb la Ronda del General Mitre:

Un manifestant espanyolista va di-
rigir-se a un fotoperiodista freelance 
assenyalant-lo amb nom i cognom, 
exigint-li que no fes fotos si no volia 
que li trenqués un bastó al cap, fent el 
gest, tot seguit, d’aixecar el bastó per 
colpejar-lo. 

Un manifestant espanyolista que an-
teriorment havia amenaçat un foto-
periodista va agredir amb un cop de 
bastó al cap un fotògraf freelance que 
treballava a la zona.

Dos manifestants antifeixistes van 
ser agredits per l’esquena amb cops 
de puny i puntades de peu per un 
grup de manifestants d’estètica ultra- 
dretana un cop acabada la marxa. Al-
guns assaltants anaven encaputxats 
i un d’ells, a cara destapada, duia un 
protector bucal com els que s’utilit-
zen en esports de contacte. 

Una filla del conseller de l’Interior 
va ser assetjada, insultada i agre-
dida amb empentes i cops per un 
grup d’espanyolistes que feien un 
escarni als consellers que tornaven 
de Brussel·les. La víctima va neces-
sitar assistència mèdica per un atac 
d’angoixa. 

Un home que caminava per la vorera 
amb la seva bicicleta va ser agredit 
per un individu que estava amb dos 
amics seus a la terrassa d’un bar pro-
ferint crits a favor d’Espanya. Mentre 
els veïns de la zona repicaven casso-
les des dels balcons en protesta pels 
presos polítics, el ciclista va fer sonar 
el timbre de la bicicleta per sumar-se 
a la protesta i un dels espanyolistes 
el va insultar. En demanar-li explica-
cions, el ciclista va rebre un cop de 

puny a la cara. Un client del bar va in-
tervenir per frenar l’agressor i ajudar 
a la víctima.

Una veïna que estava repicant una 
cassola en solidaritat amb els presos 
polítics va ser insultada, amenaça-
da i agredida per un veí de la zona. 
L’agressor va agafar un tros de fusta 
del costat d’un contenidor i des del 
carrer va llançar diverses vegades 
aquest objecte contra la veïna men-
tre l’amenaçava de mort, provocant-li 
desperfectes a la persiana. 

Concentració espanyolista convocada 
per una plataforma local amb presèn-
cia de militants i organitzacions d’ex-
trema dreta:

Un home i una dona que sortien de 
casa d’uns familiars van ser atacats 
per un grup de manifestants. A l’ho-
me, lesionat d’una mà arran d’una 
operació recent, el van tirar a terra i 
va rebre empentes i puntades de peu, 
mentre un dels agressors va cridar 
“¡Viva Hitler!”. L’agredit va haver de 
ser traslladat a un centre mèdic, on 
li van practicar diversos punts de su-
tura al llavi. 

Un grup d’uns set manifestants que 
duien banderes espanyoles van ro-
dejar una parella i la van agredir 
amb cops i empentes mentre crida-
ven consignes com “Puigdemont a  
prisión” o “Arriba España”. 

Un vianant va veure un individu pin-
tant lemes espanyolistes a la porta d’un 
domicili particular. En retreure-li-ho 
i fer-li una foto per deixar-ne cons-
tància, l’home va insultar-lo dient- 
li “separatista de mierda” mentre 
s’abraonava contra ell, intentant cla-
var-li cops de puny que la víctima va 
poder esquivar. 

Durant una concentració espanyolis-
ta amb forta presència de militants 
d’extrema dreta, en protesta per una 
pancarta en solidaritat amb els pre-
sos polítics penjada a la façana del 
consistori, es van produir diversos 

30 d’octubre
Barcelona, 
Barcelonès

  

    

         

c/ Ganduxer

     

31 d’octubre
El Prat de 

Llobregat, Baix 
Llobregat. 

Aeroport del Prat

    

2 de novembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
c/ Diputació -  

c/ Rocafort

    

Santa Coloma 
de Gramenet, 

Barcelonès 

      

4 de novembre
Mataró,  

Maresme

c/ Fray Luis  
de León

     
 

Plaça de les 
Tereses

19 h

    

5 de novembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
c/ Camprodon, 
Barri de Gràcia

    

6 de novembre
Sant Cugat del 

Vallès, Vallès 
Occidental. 

Davant de 
l’ajuntament

    



147

ANUARI    
M

ÈDIA.CAT
incidents. Un grup d’espanyolistes 
va tallar i arrancar la pancarta tot i 
la presència de la Policia Local. Hi va 
haver insults i amenaces contra via-
nants i també amenaces i coaccions 
contra periodistes de TV3 i del Tot 
Sant Cugat. 

Un espanyolista va increpar un grup 
de piquets de la vaga general amb 
crits de “¡Viva España!”. També va 
agredir dos periodistes dels diaris 
Segre i La Mañana i va clavar cops de 
puny a una persona que participava 
als actes de la vaga. 

Un conegut activista de Mataró, im-
plicat en l’organització de manifes-
tacions espanyolistes a la localitat, 
va amenaçar d’atropellar vaguistes 
que feien un tall de carretera i va ani-
mar altres conductors a fer el mateix, 
mentre insultava els piquets al crit 
d’”hijos de puta, maricones, perros as-
querosos”. 

Un individu va llançar cargols metàl-
lics de grans dimensions des del bal-
có d’una quarta planta al pas d’una 
marxa de vaguistes, sense causar 
ferits. Després va fer onejar una ban-
dera espanyola i es va amagar dins de 
l’habitatge.

Un manifestant menor d’edat que es-
tava fent un tall de carretera va ser 
ferit lleu per l’impacte d’un vehicle 
que es va saltar la barrera de piquets 
mentre el conductor cridava “¡Viva 
España!”. La víctima va requerir aten-
ció mèdica. 

En un acte de precampanya de Ciuta-
dans per a les eleccions al Parlament 
de Catalunya, mentre la candidata 
Inés Arrimadas feia declaracions a la 
premsa, un individu que era entre el 
públic va abraonar-se sobre una dona 
tot cridant “¡Viva Ciudadanos!”, li va 
clavar una empenta i la va insultar. 
La dona estava a prop d’una part del 
públic contrària a la presència d’Arri-
madas, però sense fer ni dir res que 
pugués cridar l’atenció de l’agressor.

Mitja dotzena de persones van ar-
rencar i robar, penjant-s’hi fins a es-
tripar-la, part d’una estelada gegant 

valorada en més de 2000 euros que 
tapava gran part d’una façana, col-
locada pel bar de sota de l’edifici.

Durant una manifestació convoca-
da per SCC, a la qual s’hi van sumar 
organitzacions d’extrema dreta com 
Somatemps i DN, es va coaccionar, 
insultar i amenaçar diversos perio-
distes que cobrien l’acte. Les víctimes 
eren treballadors de Catalunya Ràdio, 
Rac1, Nació Sabadell, Europa Press, 
Ràdio Sabadell, l’ACN i també una 
corresponsal de l’agència alemanya 
Ruptly, que va ser confosa amb una 
reportera de TV3, fet que va desenca-
denar l’ira dels manifestants, que van 
rodejar i amenaçar els reporters. Set 
es van veure obligats a deixar de tre-
ballar i a abandonar la plaça escortats 
per la Policia Local. 

Una llibreria va aparèixer amb pin-
tades espanyolistes, símbols nazis i 
lemes racistes i antisemites a la por-
ta, així com amb els panys segellats 
amb silicona. L’establiment, que havia 
secundat les dues vagues generals i 
penjava propaganda favorable al refe-
rèndum, portava dies rebent insults i 
amenaces per part de veïns espanyo-
listes, així com danys al tendal, que va 
ser tallat de dalt a baix. 

Una periodista de Reus Diari va ser 
amenaçada, insultada al crit de “zorra” 
i agredida a empentes mentre cobria 
una manifestació espanyolista. 

Tres espanyolistes que tornaven 
d’una manifestació convocada per 
Hermanos Cruzados (HHCC), Soma-
temps i DN a Manresa van agredir un 
veí de 56 anys dins d’un restaurant 
del poble. Els tres manifestants van 
entrar a l’establiment amb banderes 
i, quan l’amo els va demanar que les 
deixessin a fora, van reaccionar insul-
tant i amenaçant el propietari i ferint 
un client amb un objecte punxant a la 
cara. La víctima va ser traslladada a 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Man-
resa en una ambulància del SEM.  

8 de novembre
Lleida, Segrià. 

c/ Major

          
 

Cardedeu, Vallès 
Oriental. 

Autopista AP-7
 

Mataró, 
Maresme. 

Via Europa

      

Tagamanent, 
Vallès Oriental. 

C-17

      

Santa Coloma 
de Gramenet, 

Barcelonès. 
Mercat Sagarra

      

Manresa, Bages. 
Plaça Major 

10 de novembre
Sabadell, Vallès 

Occidental
     

Barcelona, 
Barcelonès. 

Barri d’Horta 
  

11 de novembre
Reus, Baix Camp. 

Plaça del 
Mercadal

          

12 de novembre
Castellgalí, Bages
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Una veïna va rebre l’impacte d’una 
perdigonada contra el vidre d’una 
habitació on hi penjava una estelada. 
En els últims mesos s’havien produït 
incidents similars a la zona. 

Durant una concentració en solidari-
tat amb els presos polítics, tres indi-
vidus amb banderes espanyoles van 
interrompre el minut de silenci i van 
insultar i intentar agredir una perso-
na abraonant-s’hi a sobre, fet que es 
va evitar per la superioritat numèrica 
dels independentistes. 

En acabar una concentració espa-
nyolista davant del consistori, alguns 
dels activistes van accedir al ple i van 
protagonitzar incidents. Després que 
l’alcaldessa suspengués la sessió per 
la cridòria dels manifestants i quan 
els regidors, insultats pels espanyo-
listes, sortien a empentes de la sala 
de plens, la primera tinent d’alcalde, 
del PDeCAT, va ser agredida amb un 
cop a l’esquena. Alguns dels manifes-
tants van perseguir la regidora fins a 
casa seva, on van seguir insultant-la a 
ella i a la seva família. 

Uns individus van entrar de matina-
da a l’edifici, trencant el vidre d’una 
finestra accessible des del pati, van 
fer-hi pintades a l’interior amb l’em-
blema falangista i van destrossar mo-
biliari i objectes diversos. 

Durant una concentració de treba-
lladors públics contraris a l’aplicació 
de l’article 155, una dona va rebre una 
empenta l’esquena i una bufetada per 
part d’un home que increpava els  
manifestants. 

Un grup de persones grans que es 
feia una foto amb una estelada dalt 
del cim va ser intimidat, amenaçat i 
insultat greument per un individu, 
acompanyat d’un gos de raça tipifi-
cada com potencialment perillosa, 
amb frases com: “Sois unos terroris-
tas”, “Vais a ir todos ‘pa’ bajo”, “Tú qué 
hablas, malfollada (...) Vete a tu casa a 
hacer la faena, marrana, que tienes las 

camas sin hacer”, “Tenéis que estar to-
dos en la cárcel, y fusilados, ‘no’ volviera 
Franco otra vez no iba a dejar ni uno. 
Cabrones todos”. 

De matinada es van arrencar pancar-
tes i banderes de balcons i terrasses 
de diversos domicilis tot enfilant-se 
a les façanes. Es van llançar pedres 
contra una casa i van aparèixer pin-
tades espanyolistes, també contra 
habitatges particulars. Fins a quatre 
veïns van presentar denúncies relacio- 
nades per violació de domicili, coac-
ció i amenaces.

Un noi va ser increpat i amenaçat per 
dur un llaç groc a la solapa, un dia que 
hi havia una concentració espanyo-
lista a la ciutat. Un grup de manifes-
tants joves el va assetjar i amenaçar 
amb frases com “eh, tú, el del lazo ama-
rillo, o te lo quitas tú o te lo quitamos 
nosotros”, “no tienes cojones, maricón” i 
“en prisión tendrías que estar”. 

En acabar una manifestació espa-
nyolista amb presència de membres 
de l’extrema dreta, un grup de 7 o 8 
participants, alguns d’ells militants 
de DN, van anar a un bar del poble 
portant banderes espanyoles i de 
caire feixista (segons el testimoni, 
una d’elles amb la creu celta). L’amo 
del bar els va dir que si volien entrar 
havien de deixar les banderes fora, fet 
que va desencadenar els retrets dels 
manifestants. Un d’ells va clavar un 
cop a la cara del propietari i un altre, 
conegut militant de DN, va estampar 
contra la paret diverses ampolles que 
hi havia a la barra. 

Un grup d’uns 30 manifestants es-
panyolistes, alguns dels quals enca-
putxats, van fer un escarni a casa de 
l’alcalde d’ERC. Ell no era al domicili 
en aquell moment però sí que hi ha-
via la seva família. Els espanyolistes 
van llançar ous contra la façana, van 
cremar-hi estelades i van molestar  la 
família i els veïns trucant insistent-
ment al timbre del porter automàtic, 
col·locant-hi escuradents perquè no 
parés de sonar. 

13 de novembre
Barcelona, 

Barcelonès.
Barri de Sant 

Martí. 00.30 h

16 de novembre
Parets del Vallès, 

Vallès Oriental 

    

Malgrat de Mar, 
Maresme 

    

19 de novembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
Ateneu Popular 

de Sarrià

21 de novembre
Barcelona,  

Barcelonès. 
Plaça de  

Sant Jaume

    

22 de novembre
Manresa, Bages. 

Muntanya de 
Collbaix

25 de novembre
Sant Just Desvern, 

Baix Llobregat

  

26 de novembre
Girona, Gironès.

Exteriors de 
l’estació de 

RENFE

 

Vallirana, Baix 
Llobregat 

    

2 de desembre
Balsareny, Bages

 



149

ANUARI    
M

ÈDIA.CATUn home que passejava acompanyat 
dels seus fills menors d’edat va to-
par amb una paradeta de la formació 
política Recortes Cero, de caire espa-
nyolista i d’esquerres. Un dels me-
nors va arrencar un cartell i allà va 
començar una discussió política que 
va derivar amb una activista d’aquest 
partit insultant i agredint el pare de 
les criatures amb una puntada de peu 
als genitals i cops a l’alçada del pit. 

Un home va veure un individu arren-
cant propaganda electoral de Junts 
per Catalunya i li ho va recriminar, 
demanant-li que parés. Aquest li va 
respondre que ell feia el que volia, 
que ell era boxejador i que si prova-
va d’impedir-li-ho l’apallissaria fins a 
la mort. En veure que la víctima no 
cedia, l’agressor li va clavar una em-
penta mentre proferia insults catala-
nòfobs i consignes com “putos catala-
nes” i “viva Franco”. Diversos vianants 
van rodejar l’agressor per mirar d’aï-
llar-lo fins que va marxar.

Militants de les JERC van ser incre-
pats i atacats mentre enganxaven 
cartells de la campanya electoral. Un 
grup d’espanyolistes els van llançar 
trossos de fusta, sense provocar ferits. 

Un militant d’Independents per Salt 
- CUP va ser agredit a cops per tres 
individus d’estètica neonazi al crit 
d’”hijo de puta” i “viva España” mentre 
penjava material electoral, havent de 
refugiar-se dins d’un comerç proper. 
La víctima va denunciar els fets a la 
Policia Local. 

Un home va veure un grup de sis 
persones arrencant una estelada 
penjada d’una planta baixa i els ho 
va recriminar, advertint-los que tru-
caria a la policia si ho feien. Quan es 
disposava a trucar a emergències, 
com a mínim tres dels agressors se 
li van tirar a sobre. Mentre un l’im-
mobilitzava asseient-s’hi a sobre, els 
altres li clavaven cops de puny i pun-
tades de peu per tot el cos. Va poder 
desfer-se’n amb l’ajuda d’un vianant, 

però va anar seguint-los mentre par-
lava per telèfon amb els Mossos i va 
tornar a ser agredit per l’home que 
havia arrencat l’estelada. Poc després, 
una patrulla de la policia catalana va 
interceptar el grup al carrer Balboa 
i, en identificar-los, va resultar que 
eren agents de la Guàrdia Civil de 
paisà. L’home que havia arrencat l’es-
telada va negar-se a ser identificat, va 
intentar fugir i va insultar els agents 
dels Mossos. Tot plegat va suposar 
una denúncia per desobediència con-
tra el guàrdia civil, una de la víctima 
per agressions (va necessitar atenció 
mèdica d’una ambulància del SEM), 
una del propietari de l’habitatge per 
arrencar la bandera i una altra per-
què, segons l’agent de paisà, va ser ell 
qui va patir l’agressió. 

Un grup d’espanyolistes va agredir 
simpatitzants de la CUP mentre en-
ganxaven propaganda electoral. La 
discussió va derivar en agressió quan 
els espanyolistes, molt coneguts al 
poble pel seu activisme, estaven ar- 
rencant cartells independentistes amb  
l’argument que eren molt a prop dels 
“de la Arrimadas” (referint-se a la can-
didata de Ciutadans), que ells matei-
xos havien enganxat la nit abans. Un 
d’ells va clavar un cop de puny i una 
bufetada a dos dels cupaires. Una de 
les víctimes va presentar denúncia 
als Mossos d’Esquadra per agressió 
i per arrencar propaganda electoral. 

Una dona estava arrencant els llaços 
grocs en solidaritat amb els presos 
polítics penjats en un pont sobre la 
C-17 que creua el poble. Un grup de 
veïns van recriminar-li-ho i van de-
manar-li que parés, sobretot perquè 
tirava els llaços a la carretera i això 
suposava un risc per a la seguretat 
viària. La dona, amb unes tisores de 
grans dimensions a la mà, va reaccio-
nar de forma molt violenta, clavant 
puntades de peu a una de les vícti-
mes i agredint-ne una altra, abrao- 
nant-s’hi a sobre per evitar que la 
gravessin amb un telèfon mòbil. 

3 de desembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
Passeig  

Torras i Bages

      

5 de desembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
Carretera de 

Sants 

      

 

7 de desembre
Viladecans,  

Baix Llobregat. 
23.30 h

      

8 de desembre
Salt, Gironès 

      

9 de desembre
Barcelona, 

Barcelonès. 
c/ d’Alcanar, 

Barri de la 
Barceloneta

        

10 de desembre
El Pont de 

Vilomara, Bages 

      

11 de desembre
El Figaró,  

Vallès Oriental

    
 




