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Informació addicional a la nota de premsa del 25 de febrer del 2016
per part del col·lectiu som27m
Querella de les persones agredides durant el desallotjament
de la Plaça Catalunya el 27 de maig del 2011
VÍDEOS DELS FETS
Càrrega policial: https://www.youtube.com/watch?v=NlAj4zPAglQ
Vídeo d'adhesió: https://www.youtube.com/watch?v=vqjYeIBNZ8U
Programa Salvados: https://www.youtube.com/watch?v=Ps0-Y5uWUZ0
QUI ÉS JORDI ARASA?
El 27 de maig de 2011, Jordi Arasa era el màxim responsable de l'Àrea Regional de
Recursos Operatius dels Mossos d'Esquadra a Plaça Catalunya. A més de la
responsabilitat que tenia, ell va ser la persona que més querellants vam identificar
com a agressor. Aquell dia, anava amb la cara destapada i les múltiples imatges i
vídeos recopilats demostren que va fer servir una violència extrema per desallotjar
la plaça amb el pretext que els serveis de neteja poguessin fer la seva feina.
El currículum d'Arasa suma altres casos polèmics, com la detenció d'un home que
anava en cadira de rodes en una concentració en suport als detinguts del 29-M en
el marc de la vaga general del 2012.
L'any 2014 el seu nom va cobrar rellevància després de ser condemnat per
colpejar al diputat de la CUP-AE David Fernàndez pels mateix desallotjament de
plaça Catalunya al maig de 2011 ja que Fernández havia presentat també una
querella particular.
Paradoxalment, l'any 2015 el Departament d'Interior va condecorar amb una
medalla bronze amb distintiu blau per la seva trajectòria professional durant la
celebració del Dia de les Esquadres celebrat a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
QUINS PASSOS HEM FET DES DEL COL.LECTIU DE QUERELLANTS FINS
ARA?
27 maig del 2011 Desallotjament de Plaça Catalunya
Creació del col·lectiu i redacció de la querella.
S’admet a tràmit.
El 19 de gener del 2012 el jutge Josep Maria Porres cita a declarar els
responsables del desallotjament. Assumpta Escarp (Regidora de Mobilitat i
Seguretat de l’Aj. de Barcelona), el director general dels mossos Manel Prat, el
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sots-inspector David Bordas (cap dels antidisturbis) i l’intendent de la Regió
Metropolitana de Barcelona Antoni Antolín. Felip Puig no és citat a declarar per ser
aforat.
En cap moment durant aquests 5 anys s'ha citat a declarar els denunciants. Tot i
que normalment se'ls sol citar a l'inici del procés per declarar davant del jutge.
A partir d’aquest moment el jutge va denegant totes les nostres diligencies de
prova per tal d’identificar els agressors als que se li veu la cara. També les que
tenen a veure amb la direcció i gestió del desallotjament. Nosaltres paral·lelament
anem presentant recursos a l’Audiència Provincial.
Posteriorment el jutge arxiva la causa. En resposta a alguns dels nostres recursos,
l’Audiència provincial determina que s’ha de reobrir la causa perquè no s’ha
realitzat cap esforç per investigar els fets per part del fiscal ni del jutge.
Durant tot aquest procés, la fiscalia ha mostrat el seu suport a la defensa enlloc de
realitzar la tasca que té encomanada.
Durant tot el procés s’ha notat un interès clar tant per part del jutge com de la
fiscalia de arxivar el cas com més aviat millor, però la persistència dels nostres
advocats i advocades ha permès mantenir viva la querella.
Encara que el comissari general dels mossos hagi verbalitzat en varies ocasions
que saben on son els seus efectius en tot moment i que poden identificar-los sense
cap problema, cap dels 57 agressors ha estat identificat per part ni dels mossos, ni
del jutjat ni de la fiscalia. Tot i que varem aportar fotografies i vídeos on en molts
casos es veien clarament les seves cares.
Finalment vam aconseguir que es jutgés una part de la querella, la que tenia a
veure amb David Fernàndez, que per sort, va poder reconèixer al Mosso que el va
agredir i coneixia els seus nom i cognoms.
Com que hi havia imatges clares d’aquesta agressió, i ell sabia clarament qui
l’havia agredit, el Sotsinspector de la ARRO Jordi Arasa va ser condemnat per
aquesta agressió.
Actualment aquest home continua en el seu lloc de treball i no ha sigut ni
sancionat, ni amonestat ni apartat per part de la Conselleria d’Interior ni dels
Mossos d’esquadra.
Gràcies a aquesta condemna vam poder relacionar altres agressions que havia
realitzat el Sotsinspector Arasa a d’altres querellants i es va sol·licitar una nova
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prova fisonòmica per tal de poder-li imputar la responsabilitat d’aquestes
agressions.
Durant l’espera, va haver-hi un canvi de jutge a la instrucció, i ens en varem
assabentar mesos mes tard per part de la premsa.
Una nova jutgessa Maria José Ortega Moreno s’ha fet càrrec de la querella, i ara
que ja disposem d’un peritatge fisonòmic que reconeix que totes les agressions
que demanàvem han estat realitzades per la mateixa persona es cita al
Sotsinspector Arasa com a investigat per tal que es reconegui en les fotos i vídeos
que hem entregat com a proves.
Atenent a els fets que ens han portat fins aquí, podem concloure que per a tal de
condemnar a un mosso d’esquadra per una agressió cal conèixer el nom del
mosso, que existeixi una imatge (i trobar-la) en la que:
- Es vegi clarament l’agressió
- Aquesta tingui una força “desproporcionada”
- Es vegi clarament la cara de l’agressor
- Es vegi clarament la cara de la víctima
Dels 57 querellants i querellantes que vam presentar la querella, la majoria tenim
fotos de les agressions i dels agressors, però com que no en sabem els noms i qui
té la capacitat i el deure d’identificar-los no s’ha molestat en fer-ho, aquests
delictes quedaran impunes.
A més a més, a partir d’ara, amb la nova llei mordassa, serà pràcticament
impossible accedir a les fotografies de les agressions, ja que la seva difusió
implicaria un atac a l’honor del mosso i en conseqüència el fotògraf estaria
cometent una infracció... En aquest punt hem arribat.
CONVOCATÒRIA DE PREMSA
3 de març: 5 anys després, Arasa Imputat (#ArasaImputat)
Les 57 persones querellants per les agressions del 27 de Maig de 2011
(som27M) demanem que es condemni el Mosso d'Esquadra Jordi Arasa, el
màxim responsable de les ARRO durant el desallotjament de Plaça
Catalunya.
Roda de premsa, 3 de març a les 11:00 (Ciutat de la Justícia)
El proper dijous 3 de març a les 10.00h ha de comparèixer davant la jutgessa
Maria José Ortega Moreno del Jutjat d’Instrucció Núm.4 de Barcelona el sots-
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inspector Jordi Arasa de la unitat d'antiavalots ARRO dels Mossos d'Esquadra.
Està investigat per l’agressió a 5 querellants del nostre col.lectiu durant el
desallotjament.
El mes de juliol de 2014 l'Audiència de Barcelona va condemnar Arasa a una penamulta de 45 dies pels múltiples cops de porra que va propinar a David Fernàndez –
exdiputat de la CUP-AE– durant el desallotjament de l'acampada indignada de
Plaça Catalunya el 27 de maig de 2011. La secció novena de l'alt tribunal català
considerà que l'agent va cometre una falta de lesions doloses i assegurà que
l'actuació va ser "injustificada, contra ciutadans asseguts pacíficament" i, a més, es
va fer incomplint els protocols obligats d'actuació per a la policia catalana. La
sentència també va obligar Arasa a indemnitzar David Fernàndez amb 210 euros.
Després d'aquesta condemna, un informe pericial ha determinat que ell és
l'antiavalot que efectivament va agredir 5 dels querellants que estàvem asseguts
pacíficament a la Plaça Catalunya durant el desallotjament del 27M.
Des del col.lectiu de querellants estem satisfets i ens felicitem d'haver aconseguit
arribar a aquest punt. No obstant això, també volem denunciar que el magistrat que
portava el cas fins ara, Josep Maria Miquel Porres, només hagi vist indicis en
aquest delicte i hagi mantingut el sobreseïment per a tota la resta tot qualificant
l'operació de 'proporcional'. Una instrucció incompleta que no ha investigat els fets i
que consagra la impunitat policial en un context de criminilització de la protesta i de
retallada constant dels drets i llibertats (llei 'mordassa', etc). És per això que volem
anar més enllà i demanem que l'exconseller d'Interior Felip Puig, màxim instigador,
i tota la cadena de comandament organitzadora de la brutal agressió que vam patir,
siguin també jutjats.
CONVOCATÒRIA
Acte: Roda de Premsa del col.lectiu som27M en relació a la Querella per les
agressions rebudes durant el desallotjament de Plaça Catalunya
Dia i hora: Dijous 3 de març, 11.00h
Lloc: Ciutat de la Justícia (Entrada Principal)
Contactes: som27m@gmail.com
Anna (655 758 155)
Anton (661 246 170)
Rol (670 454 269)

