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COMUNICAT de PREMSA

Un grup de 56 persones agredides 
en el desallotjament de la Plaça 
Catalunya al 27M  presenten una 
querella criminal

Un grup de 56 persones agredides el passat 27M durant el brutal 
desallotjament de la Plaça Catalunya per part dels Mossos d’Esquadra i la 
Guàrdia Urbana hem presentat avui, dia 13 d’octubre, una querella criminal 
col·lectiva als jutjats de Barcelona contra el conseller Felip Puig, els 
comandaments policials responsables de l’operatiu i els policies agressors. 

El 15M va significar convertir Plaça Catalunya en un espai de trobada pacífic, 
obert i de debat i participació. Es va recuperar l’espai públic en la seva plena 
significació: 1 adj Relatiu o pertanyent a la societat, a la comunitat (per 
oposició a privat).

El 27 de maig, de forma inopinada, i tal com el mateix Conseller Felip Puig va 
declarar posteriorment en roda de premsa, ni a la plaça ni al moviment 15M 
existia cap antecedent d’altercat d’ordre públic, el Conseller d’interior Felip 
Puig conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona van decidir desenvolupar 
un operatiu policial amb l’objectiu declarat: que volien evitar danys a les 
persones i treure els objectes perillosos davant la celebració del Barça. 
L’operació va tenir com a resultat: unes 200 persones amb lesions d’índole 
diversa, la destrossa i confiscació de tots els objectes (aliments, estris 
personals, material informàtic, documentació i materials de difusió i polítics) 
i la violació de drets doncs l’actuació entrava en col·lisió amb l’exercici de 
drets fonamentals de reunió i manifestació, així com amb la inviolabilitat del 
domicili, drets elementals que constitueixen l’exercici democràtic que ells 
diuen defensar. No cal recordar els fets del 27M per la contundència de les 
imatges que encara tenim gravats a la retina.

Davant de la situació de desemparament en la que ens trobem, hem decidit 
presentar una querella criminal col·lectiva per a què es faci una investigació 
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dels fets i depurar les responsabilitats penals que escaiguin. Aquest 
desemparament ve provocat per les accions de les autoritats policials i les 
omissions de la fiscalia, el síndic de greuges i el parlament: per no demanar i 
realitzar una investigació d’ofici. El síndic de greuges, encara que hagi 
denunciat els fets, tampoc va demanar una investigació dels fets, la 
desestimació de moltes de les denuncies personals pels jutjats, la no 
investigació a seu parlamentaria més enllà de la compareixença del 
Conseller, etc. Han deixat els fets esdevinguts del passat 27 de Maig en una 
situació total d’impunitat.

Amb la interposició de la querella col·lectiva volem denunciar i manifestar :

- Que el 27 de maig van tenir lloc fet molt greus, alguns dels quals 
considerem que són fets delictius. A la querella s’imputen diversos 
delictes de lesions, alguns delictes contra la integritat moral, un delicte 
de prevaricació, i delictes d’apropiació indeguda.

- Les mentides i manipulacions prèvies i posteriors al 27M fetes 
públiques pel Conseller i els estaments policials. No oblidem que el 
que comença sent, en un primer moment, una operació de neteja 
(primeres declaracions i comunicació que es fa a la plaça) es converteix 
posteriorment, al llarg del matí, en un operació de desmantellament. 
És a dir, al llarg del matí i després de la impresentable operació en tots 
els sentits, el Conseller i el seu equip van improvisant i construint, de 
forma més o menys creativa, un argumentari sobre l’actuació política a 
totes llums innecessària, desproporcionada i política. Tampoc podem 
oblidar que el Conseller argumenta i explica la contundència i 
brutalitat policial com a resposta a la violència i resistència de les 
persones presents a la plaça i que el següent dilluns aportaria imatges 
d’aquestes i presentaria les denuncies i detencions pertinents. Encara 
estem esperant. Paral·lelament es desestimen les denuncies 
presentades a títol individual per les persones afectades.   

- La perillosa escalada paranoica del Departament d’Interior 
especialment en el seu intent de criminalització i persecució del 15M i, 
per extensió, de les diferents protestes i mobilitzacions socials.

- La nostra preocupació i rebuig de simplificar i reduir els conflictes 
polítics i socials a un problema d’ordre públic. La visió miop de la 
repressió com a única resposta política i d’acompanyament a les 
retallades i a la situació de crisi generalitzada. 

Ens trobem el 15 d’octubre tots a les places i els carres,

Per més informació: 

Andres Garcia (Advocat)  638 336383
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Guillermo Rojo  (Querellant)  686090288

Som27m 
Les persones querellants pels fets del 27M som un grup divers i plural com 
la societat de la qual formen part.
Ens hem aplegat per denunciar l’agressió que varem patir per part del cos 
dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona i els seus 
responsables polítics i tècnics del passat 27 de maig. Una flagrant vulneració 
massiva de drets fonamentals recollits a l´Estatut de Catalunya, a la 
Constitució Espanyola i a la Declaració Universal dels Drets Humans.


