
 
 
 

VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL A CATALUNYA 
L’ 1 D’OCTUBRE DEL 2017 

 
 
1.Introducció 
 
Com conseqüència dels fets ocorreguts l’1 d'octubre del 2017 a Catalunya en el marc del Referèndum                
sobre la independència convocat per la Generalitat de Catalunya, l’Observatori del Sistema Penal i els               
Drets Humans, a través del Sistema de Registre i Comunicació de la Violència Institucional              
(SIRECOVI), ha rebut nombroses comunicacions per part de testimonis de diverses de les             
intervencions policials que es van produir als prop de 90 col·legis electorals que van ser clausurats                
aquell dia per agents del Cos Nacional de Policia i de la Guardia Civil.  
 
Segons dades del Departament Salut de la Generalitat de Catalunya com a conseqüència d’aquestes              
intervencions, un total de 844 persones van requerir assistència sanitària per part dels professionals del               
Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), als centres d'atenció continuada o als hospitals. 
 
De les 844 persones ateses: 
 

● 355 van ser ateses a la Regió Sanitària Barcelona 
○ 294 a la ciutat de Barcelona 
○ 61 a l'àrea metropolitana  

       
● 249 a la Regió Sanitària Girona 
● 111 a la Regió Sanitària Lleida 
● 55 a la Regió Sanitària Terres de l'Ebre 
● 46 a la Regió Sanitària Catalunya Central 
● 27 a la Regió Sanitària Camp de Tarragona 
● 1 a la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran 

 
  
Fins al moment han contactat amb el SIRECOVI testimonis de 41 d'aquestes intervencions policials,              
havent rebut d’altra banda a través del formulari web habilitat a l’efecte denuncies de 32 persones que                 
durant aquestes càrregues van ser víctimes directes de la violència institucional o testimonis directes              
d’alguna agressió i han aportat el seu consentiment perquè el seu cas sigui registrat en el fitxer                 
SIRECOVI i publicat de manera anònima al mapa a mode de cartografia de la violència institucional                
que es pot consultar a la pàgina web: https://sirecovi.ub.edu/mapa_es.html#mapa 
 
Aquest document s'ha construït amb l'objectiu de reportar un breu resum de tota aquesta informació               
recopilada des del SIRECOVI, a aquelles organitzacions que formen part de la xarxa de destinataris               
del Sistema. 
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En primer lloc s'inclou un petita descripció de les 41 intervencions policials de les que hem obtingut                 
informació a través del SIRECOVI, construïdes a partir d'integrar els relats d'aquells persones que              
havent estat testimonis directes dels fets, ens van relatar la seva experiència. En alguns casos, s'han                
inclòs al seu torn enllaços a vídeos en els què es pot visualitzar part d'aquestes intervencions. En                 
aquest sentit, cal assenyalar que són molts més els vídeos i fotografies dels fets que ens han fet arribar                   
al SIRECOVI, però en compliment de la Llei Orgànica sobre protecció de Seguretat Ciutadana, s'ha               
decidit incloure enllaços únicament a aquells vídeos que ja havien estat publicats a la Xarxa. 
 
En segon lloc, s'inclou un petit resum del relat dels fets aportat per aquelles persones que havent estat                  
víctimes directes de la violència a aquestes intervencions han contactat amb el SIRECOVI i han               
atorgat el seu consentiment perquè el seu cas i les seves dades personals siguin incloses en el fitxer                  
SIRECOVI . 
 
En relació a aquests casos es disposa en termes generals de més informació (informes mèdics,               
denúncies policials, fotografies de les lesions, etc ..) que podria ser aportada en el cas que es                 
considerés necessari en ares a dur a terme investigacions més exhaustives dels fets.  
 
 
2.Descripcións de les intervencions policials a 40 dels col·legis electorals 
 
Barcelona 
 
Barcelona capital 
 

1. Lloc: Escola Àgora –  Carrer del Marne, 2, 08042   
Cos Agressor: Policia Nacional 
Resum dels fets: Diversos testimonis refereixen que els agents antiavalots van arribar a             
l'Escola Àgora entre les 10.45h i les 11.15h, i van començar a reduir a la gent i a treure-la del                    
recinte amb violència. Segons relaten alguns agents arriben directament amb la defensa a la              
mà.  
Diverses persones ens reporten ferides al cap o altres marques visibles.  
 
Vídeo: (Ni oblit Ni perdó) https://www.youtube.com/watch?v=78Pddgi4680  
En el vídeo es pot veure com diversos agents colpegen a una persona en el sòl, fins i tot amb                    
cops de porra en el cap i puntades:  
 

2. Lloc: CAP Guinardó  / El Mercat del Guinardó – Carrer de Teodor Llorente,08041 
Cos Agressor: Policia Nacional 
Resum dels fets: Els testimonis refereixen que cap a les 9.10h van arribar uns 50 agents                
antiavalots, equipats amb defenses i escopetes de pilotes de goma (que recordem van ser              
prohibides a Catalunya en seu Parlamentària l’any 2014) i van començar a colpejar a la gent i                 
a tirar-la al terra. Diverses persones relaten que treien a les persones agafant-les de la               
mandíbula, que els espantaven amb escuts, els colpejaren amb les defenses i els donaren              
puntades i cops de puny. Expliquen que hi havia avis i avies presents. Ens han reportat lesions                 
a l'esquena,  les costelles i/o a les mans, un dels lesionats és una persona de 82 anys. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=78Pddgi4680


 
 
Vídeo (El Independiente): https://www.youtube.com/watch?v=8YwFOCVOv24 

 
3. Lloc: Escola Víctor Català – Carrer de la Font d'en Canyelles, 35 , 08016  

 
 
Cos Agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Els testimonis ens refereixen que cap a les 10.30h van arribar 7 furgonetes                
d’agents antiavalots del CNP per emportar-se les urnes destinades al Referèndum de l'1-0.             
Segons relaten la gent es trobava asseguda al terra pacíficament amb la targeta electoral a la                
mà i els agents desallotjaren l'escola amb força. 
 
Vídeo (La Vanguardia): 
https://www.youtube.com/watch?v=J6yB2mRuVEs&index=51&list=PLhkHcc7EKtBYRT3r
qA_aQke4bCkXTxYp3 
 

4. Lloc: Escola Mediterrània – Passeig Marítim, 5, 08003  
Cos Agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Diversos testimonis refereixen que cap a les 9.05h van arribar moltes              
furgonetes d’agents antiavalots. Assenyalen que malgrat haver-hi nens i persones grans, tot            
just arribar sense intentar dialogar els agents van començar a colpejar amb les defenses a les                
persones que tenien davant sense tenir en compte les edats. Els testimonis descriuen la              
càrrega com particularment violenta.  
En el vídeo s'aprecia clarament com un dels agents colpeja a la cara amb la defensa, amb cops                  
de puny a diverses persones i dóna una puntada a una altra persona que es troba a terra.  
 
Vídeo:  (autor marc from Barcelona): https://www.youtube.com/watch?v=eLa24a6vkM8 
 

 
5. Lloc: Institut Pau Claris – Passeig de Lluís Companys, 18 ,08018  

Cos Agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Informen que cap a les 10h va a arribar uns 20-30 agents antiavalots. Els                 
testimonis refereixen que els agents van forçar la reixa i van entrar al pati on estava la gent                  
asseguda pacíficament. Sense intentar dialogar, van començar a empènyer i llençar a la gent              
escales a baix, agafant a moltes d’elles (sobretot dones)pel cabell. Diversos testimonis relaten             
que malgrat intentar sortir del recinte voluntàriament amb les mans amunt, els agents els              
agafaven violentament projectant-los cap a fora o els colpejaven amb la defensa. 
 
Vídeo: (eldiarioes): https://www.youtube.com/watch?v=2WaxbBmdmnU&feature=youtu.be 

  
 

6. Lloc: Institut Joan Boscà – Av. d'Esplugues, 40 ,08034  
Cos Agressor: Policia Nacional 
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Resum dels fets: Segons refereixen diversos testimonis els agents antiavalots van a arribar a              
l’institut cap a les 12h. Segons expliquen, a l’interior hi havia estudiants i gent gran amb                
actitud pacífica i els agents van entrar amb violència. Relaten que després d’emportar-se les              
urnes, van retenir les persones al pati del col·legi durant gairebé una hora. 
 
Vídeo (Ramon Güell): https://www.youtube.com/watch?v=v_t-2cIqxMY 

 
7. Lloc: Institut Jaume Balmes – Carrer de Pau Claris, 121 ,08009.  

Cos Agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Diverses persones refereixen que unes 40 furgonetes d’agents antiavalots            
van a arribar a l’institut cap a les 8.45h i sense esmentar paraula alguna van començar a estirar                  
a la gent, agafant-les per la roba, pels cabells, cames, braços, tirant-los al terra on altres agents                 
s'encarregaven d'agafar-los per les cames o braços, arrossegant-los pel terra fins a fora d'un              
cordó perimetral que van muntar els mateixos agents. Segons relaten, quan algunes de les              
persones intentaven aixecar-se els colpejaven. 
Ens han reportat diverses ferides al cap, a la cara i altres contusions. 

 
Vídeo (eldiario.es): https://www.youtube.com/watch?v=GNz0qNFh_9c 

 
8. Lloc: Escola Projecte – Av. del Tibidabo, 16 ,08022  

Cos policial: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Se’ns informa que els agents antiavalots van entrar entre les 10 i les 11h.                 
Per poder entrar a l'escola van haver de trencar la porta d'entrada. 
 
Vídeo: (1 d'Octubre Vergonya): https://www.youtube.com/watch?v=CF8KOpB837w 
https://www.youtube.com/watch?v=hEjY2M-uYM0  

 
9. Lloc: Escola Pia Sant Antoni – Ronda de Sant Pau, 72, 08001  

Cos Agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Diversos testimonis reporten que els agents antiavalots van arribar cap a les               
12 del migdia a l’escola. Segons refereixen, l'actuació de la policia va ser molt violenta, van                
colpejar a la gent amb la defensa i amb cops de puny, fins i tot a gent gran que demanava                    
sortir pacíficament. Són diverses les lesions reportades, algunes al cap. 
 
Vídeo (Sandra Martí López): https://www.youtube.com/watch?v=DWfmuU4-Sz0 

 
10. Lloc: Escola Dolors Monserdà Santapau – Av. de Vallvidrera, 9, 08017  

Cos Agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Diversos testimonis refereixen que cap a les 12h van arribar unes 30               
furgonetes d’agents antiavalots. Relaten que a l’interior de l’escola hi havia molts nens i gent               
gran, per la qual cosa la gent va fer una crida a la calma als agents, però aquests van entrar                    

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_t-2cIqxMY
https://www.youtube.com/watch?v=GNz0qNFh_9c
https://www.youtube.com/watch?v=CF8KOpB837w
https://www.youtube.com/watch?v=hEjY2M-uYM0
https://www.youtube.com/watch?v=DWfmuU4-Sz0


 
copejant a la gent que estava fent cua per poder votar. Refereixen que els tiraven al terra                 
agafant-la pel cabell i/o estirar-los les mandíbules, pràctica que descriuen com molt dolorosa.             
Ens relaten que una vegada dintre de l’escola han continuat i nombroses persones van quedar               
atrapades.  
 
Vídeo (Agència UO):  https://www.youtube.com/watch?v=TA8RXLzpzqg 
 
 
 

 
11. Lloc: Escola Els Horts – Rambla de Prim, 217 ,08020 

Cos Agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Segons refereixen els testimonis, nombroses furgonetes de la Policia            
Nacional van a arribar cap a les 10h. Agents antiavalots i altres agents vestits de civil amb                 
passamuntanyes aixequen del terra a la gent i empenyen per poder acostar-se a la porta               
d'ingrés de l'escola. Segons ens relaten, una vegada dins colpegen amb la defensa a les               
persones que estaven assegudes en el terra, també en el cap.  
Finalment, aconsegueixen emportar-se les urnes. 
 
Vídeo (VilaWeb):  
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-video-de-la-resistencia-a-la-brutalitat-policiaca-desferma
da-contra-un-collegi-de-la-verneda-l1-o/  
 
 

12. Lloc: Escola l'Estel – Carrer de Felip II, 54, 08027 
Cos Agressor: Policia Nacional 

 
Resum dels fets: Segons refereixen diversos testimonis, furgonetes d’agents antiavalots van           
arribar a l’escola cap a les 9-9:30h. Els agents antiavalots van començar a estirar a la gent                 
agafant-la del cap i a empènyer amb els escuts. Segons els testimonis els agents van empènyer                
a gent gran fins que van caure a terra i van agafar a nens pels braços i cames. 
 

13. Lloc: Escola Fedac Horta – Carrer de Campoamor, 49, 08031 
           Cos Agressor: Policia Nacional 

 
Resum dels fets: Els testimonis refereixen que els agents antiavalots per poder entrar a              
l'escola van empènyer violentament a les persones presents, fins i tot a persones grans. Se´ns               
reporten diverses contusions. 
 
Vídeo (Francisco Garcia): https://www.youtube.com/watch?v=t6K8LhAnzJc 
 

14. Lloc: Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona Vall d' Hebrón – Av. del Jordà, 18, 08035 
Cos Agressor: Policia Nacional 
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Resum dels fets: S’informa que agents de civil amb la cara tapada amb un passamuntanyes i                
agents antiavalots arriben cap a les 9h. A l'exterior de l'escola hi ha molta gent asseguda en el                  
terra, entre ells avis. Els agents antiavalots aixequen les persones amb força per poder entrar i                
emportar-se les urnes.  
 
Vídeo: (Som defensores) 
https://www.youtube.com/watch?v=O_VXKSJAF0w 

 
 

15. Lloc: Centre de Formació de Persones Adultes Freire – Via Favència, 254, 08042  
Cos Agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Els testimonis refereixen que els agents antiavalots van a arribar al centre               
poc després de les 9h. Segons ens relaten, els agents van entrar a l'edifici empenyent a la gent                  
amb violència, sense prendre en compte la presència de gent gran. Se´ns han reportat diverses               
lesions, algunes d’elles al cap. 
 
Vídeo (Informativos Telecinco):   
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Herida-anciana-Barcelona-Policia-Nacion
al_2_2444430036.html 

 
16. Lloc: Escola Pau Romeva – Carrer del Pisuerga, 1,  08028 

Cos Agressor: Policia Nacional 
 

Resum dels fets: Els testimonis refereixen que quan agents antiavalots arribaren a l'escola hi              
havia molta gent asseguda en el terra. Reporten que els colpejaven amb les defenses, que els                
arrossegaven per terra i que els estiraven dels cabells.  
També assenyalen que per sortir de l'edifici, la gent havia de passar per un passadís on els                 
agents els insultaven i que al sortir al exterior els escopien.  
 
Vídeo (CD Pau Romeva) https://www.youtube.com/watch?v=qsyAsHpmdQ8 
 

 
17. Lloc: Escola Ramon Llull – Avinguda Diagonal, 275, 08013 

Cos Agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Els diferents testimonis refereixen que uns 25-30 agents antiavalots van             
arribar a l’escola cap a les 8:50h. Segons relaten, al moment van començar a intentar obrir-se                
pas entre la gent que hi havia reunida per protegir les urnes amb els braços en alt, aixafant a la                    
gent amb els escuts, donant cops de punys, de colze, avantbraç i cops de peu sota els escuts.                  
Expliquen que d'altres estiraven a la gent dels braços, cames, cabell i fins i tot de les orelles.  
Segons es desprèn pels testimonis, un cop desallotjada l'escola, agents amb escopetes de bales              
de goma van impedir que la gent tornés a acostar-se a l'edifici, i segons se’ns ha informat cap                  
a les 10:40h es van produir càrregues al C/Sardenya amb Diputació on es van disparar               
aquestes armes, un cop havien retirat les urnes de l’escola. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O_VXKSJAF0w
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Herida-anciana-Barcelona-Policia-Nacional_2_2444430036.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/Herida-anciana-Barcelona-Policia-Nacional_2_2444430036.html
https://www.youtube.com/watch?v=qsyAsHpmdQ8


 
 
Vídeo (Arnau Macià):  https://twitter.com/arnaumamo/status/914415135401398273  
https://www.youtube.com/watch?v=w4UPwdg-vdk 
 

18. Lloc: Escola Mare Nostrum- Passeig de Valldaura, 12, 08031 
Cos Agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Segons refereixen diversos testimonis entre les 10:45 i les 11h va arribar               
un grup d’agents antiavalots a l’escola Mare Nostrum. Expliquen que al pati de l’escola hi               
havia un grup d’unes 30 persones assegudes a terra amb les mans en alt i que els agents                  
antiavalots van desallotjar-los a tots violentament, estirant-los del cap, cabell, peus o d’altres             
parts del cos. 
Després del dispersar a la gent, els agents van accedir dintre del recinte, van identificar als 11                 
voluntaris que formaven la mesa,  van requisar el material electoral i van tancar el centre. 
 
 
Vídeo (manuelpunks) https://www.youtube.com/watch?v=PbhDgjnOlGA 
 

 
 

Barcelona Província  
 

19. Lloc: Escola Joventut, Callús- Passeig Anselm Clavé, 0,  08262 
Cos agressor: Guardia Civil 

 
Resum dels fets: Segons refereixen els testimonis, cap a les 10h van arribar uns 100 agents                
antiavalots de la Guardia Civil per a un poble de 2000 habitants. Ens informen que a les 10:45                  
del matí van entrar els agents antiavalots al recinte electoral amb la intenció de emportar-se               
les urnes. Per a accedir, els agents van carregar contra els veïns de totes les edats que es                  
trobaven asseguts a l’entrada de l’edifici, com es pot veure a aquest vídeo: 

 
Vídeo (Ajuntament de Callús)    
https://www.youtube.com/watch?v=px0QYX-WbO4&feature=youtu.be  

 
20. Lloc: Escola Les Vinyes, Castellbisbal - Carrer Major, 109,  08755 

Cos agressor: Guardia Civil 
 
Resum dels fets: Segons refereixen els testimonis, cap a les 15h van arribar al poble 14                
patrulles de la Guàrdia Civil i 4 cotxes més d’agents vestits de civil. Segons ens relaten, els                 
antiavalots portaven escopetes de bales de goma, defenses i escuts. Seguidament van            
arremetre contra els veïns de totes les edats que es trobaven protegint les urnes a la porta de                  
l'escola, amb cops, empentes i puntades. Ens han reportat lesions de diversa gravetat, entre              
d’ells hi ha  joves i gent gran. 

 
 

Vídeos (772.cat) https://www.youtube.com/watch?v=eAbdzbLJRzg 
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             https://www.youtube.com/watch?v=kVYS8A2_AjE  
 

21. Lloc: Escola el Castell de Dosrius- Carrer Salvador Dalí, s/n, 08319 
Cos agressor: Guardia Civil 

 
Resum dels fets: Segons refereixen els testimonis, cap a les 14:15 uns 50 agents antiavalots               
van arribar a l’escola on hi havia unes 30-40 persones agrupades amb les mans alçades a                
l’entrada del menjador on tenien les urnes. Segons relaten, l'alcalde va intentar conversar amb              
els agents. Aquests, sense intentar dialogar, van començar a colpejar amb les defenses a les               
persones que es trobaven allà, en molts casos per damunt de la cintura. Ens han reportat 10                 
persones ferides, de les quals 9 van haver de ser traslladades a l'hospital de Mataró, una                
d’elles és l’alcalde, que a més d’altres contusions té una al cap. 

 
Vídeos (Josep Gelpí Castellà) https://www.youtube.com/watch?v=1g6xzFaUBYc 

 
Es van produir càrregues a altres punts de votació a Dosrius, com es pot veure a aquest vídeo: 
  

  
Vídeo (Catalonia vídeo)https://www.youtube.com/watch?v=TO5U-cFtZv0 

 
 

22. Lloc: Escola Nostra Llar, Sabadell- Carrer de Calderón, 143, 08201 
Cos agressor: Policial Nacional 

 
Resum dels fets: Els diversos testimonis ens refereixen que cap a les 9:00 del matí uns 70                 
agents antiavalots van arribar a l’escola i sense intentar dialogar van començar a empènyer              
amb els escuts a la gent que allà estava concentrada (entre ells nens i gent gran) que va                  
començar a aixafar-se. Segons relaten, després van començar a estirar de la gent i van               
aconseguir separar-los en dos grups: uns a la vorera de l’escola i altres a la de davant. Relaten                  
que van començar a colpejar a la gent que estava davant l’escola i moltes persones, sobretot                
gent gran, van intentar fugir cap a l’altre costat, essent colpejats i empesos per alguns agents.                
Ens han reportat cops de porra, cops de puny i puntades a diverses parts del cos. 
Segons descriuen els testimonis, després de destrossar l’escola els agents van marxar del lloc              
llançant salves a l’aire. 

 
Video (NacioDigitaltv) https://www.youtube.com/watch?v=ULm8YrFlLsI  

.  
 

23. Lloc: Escola del Pi Gros Sant Cebrià de Vallalta- Carrer Miquel Martí i Pol, 08396 
            Cos agressor: Guardia Civil 
 

Resum dels fets: Segons refereixen els testimonis, els agents antiavalots van anar dues             
vegades al poble. La segona vegada van arribar cap a les 10 del matí, ferint diverses persones                 
amb lesions a diverses parts del cos arran dels cops de porra. Se’ns reporta que hi ha una                  
persona hospitalitzada amb una afecció cardíaca produïda per la impressió dels fets succeïts.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kVYS8A2_AjE
https://www.youtube.com/channel/UCuElUL_gj8qxni0hUL1nnDQ
https://www.youtube.com/watch?v=1g6xzFaUBYc
https://www.youtube.com/watch?v=TO5U-cFtZv0
https://www.youtube.com/watch?v=ULm8YrFlLsI


 
Vídeo (Ràdio Arenys) https://www.youtube.com/watch?v=sLA2dIxSRXQ 
Vídeo (ER) https://www.youtube.com/watch?v=CqP75pP7PgQ 

 
 

24. Lloc: CEIP La Roureda- Sant Esteve Sesrovires- Avenida Montserrat, s/n, 08635 
Cos agressor: Guardia Civil 
 
Resum dels fets: Segons refereixen els testimonis, cap a les 18 h van arribar al lloc 15                 
furgonetes amb uns 50 agents antiavalots. Aquests, sense intentar dialogar, van començar a             
carregar contra la gent que es trobava concentrada davant d’una de les entrades del centre,               
malgrat que hi havia altres entrades buides. Segons ens relaten, els agents van colpejar amb la                
defensa i amb els escuts, i van donar puntades a persones que allí es trobaven amb les mans                  
aixecades de manera pacífica. Se’ns reporten diversos ferits i dues persones detingudes. 

 
           Vídeo (Oscar Garcia) https://www.youtube.com/watch?v=h0ZuzxWiQcU 
 
 

25. Lloc: CEIP Joncadella- Sant Joan de Vilatorrada- Carrer de les Escoles, 0, 08250 
Cos agressor: Guardia Civil 

 
Resum dels fets: Se’ns remeten agressions per part d’agents de la Guardia Civil contra              
persones menors d’edat. Es denuncien cops en el cap a diverses persones. A l’actuació policial               
van rebre cops també l’alcalde i un regidor de l’ajuntament.  

 
Vídeo (Aleix Solernou) 
https://www.youtube.com/watch?v=DYKvIQCaO1c&feature=youtu.be 
Vídeo (NacioDigitaltv) https://www.youtube.com/watch?v=8LrjqFE68TA 
Vídeo (neusbiosca) https://www.youtube.com/watch?v=hBKtVP31Nvs 
 

 
26. Lloc: Institut Quercus- Sant Joan de Vilatorrada - Avinguda de Montserrat, 95, 08250 

Cos agressor: Guardia Civil 
 
 
 

 
Resum dels fets: Els testimonis refereixen que cap a les 14:10 van arribar uns 50 agents                
antiavalots a l’Institut. Allà hi havia unes 50 persones concentrades que es van agrupar a les                
escales per impedir-los el pas. Segons relaten, els agents van començar a arribar per ambdós               
costats de l’escala, empenyent a la gent i colpejant amb les defenses, incloent-hi a persones               
grans. Els antiavalots també es van enfrontar amb dos agents dels Mossos d’Esquadra que van               
intentar intercedir. 
Se’ns remeten  hematomes i ferides a diverses parts del cos. 
 
Vídeo (Atlántico Diario) https://www.youtube.com/watch?v=9VBlAXP3Eog 
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27. Lloc: Sala Polivalent La Fabrica Sant Marti Sesgueioles-08282 

Cos agressor: Guardia Civil 
 

Resum dels fets: Els testimonis refereixen que a les cap a les 14h uns 40 cotxes de la Guàrdia                   
Civil van arribar a aquest Municipi de poc més de 350 habitants al costat de membres                
uniformats de la USEIC (Unitat de Seguretat Ciutadana de la Guardia Civil). Segons ens              
relaten, els agents van dispersar els veïns i van fer malbé diverses de les instal·lacions               
habilitades per realitzar la votació.  

 
Vídeo (Ajuntament Sant Martí Sesgueioles)  
https://www.youtube.com/watch?v=0hE9dMFBX6w 
Vídeo (infoanoia) https://www.youtube.com/watch?v=BpAA0B6C1PI 

 
 

28. Lloc: Centre cívic Villalba Sasserra- Carrer Montseny, 6, 08455 
Cos agressor: Guardia Civil 

 
Resum dels fets: Segons refereixen els diversos testimonis un gran nombre d’ agents             
antiavalots van arribar al poble cap a les 17.15h Els agents armats fins i tot amb escopetes de                  
bales de goma van començar a empènyer i colpejar amb les defenses als veïns que allí estaven                 
congregats amb les mans alçades i a llençar enlaire el mobiliari. Se´ns ha reportat que hi va                 
haver 5 ferits atesos per l’ambulància.  

 
Vídeo (Catalonia Video)https://www.youtube.com/watch?v=f2zJ5mUp2uo  
Vídeo (Marc Torras Bosch) 
https://www.youtube.com/watch?v=F9h8Kf157Gk  

 
 
 
GIRONA 
 
Girona Capital 
 

29. Lloc: Centre Cívic Pla de Palau. Girona  - Carrer Saragossa, 27, 17003 
Cos agressor: Policia Nacional 
 

Resum dels fets: Segons els testimonis els agents antiavalots van arribar al centre cap a les 9                 
del matí. Els agents van començar a estirar de la gent que es trobava reunida a l’entrada de                  
l’edifici amb les mans a l’aire, entre d’ells nens i gent gran. Va haver-hi empentes i alguna                 
altra agressió. Es reporten diversos ferits. 
 
Vídeo (McFlai) 
https://www.bing.com/videos/search?q=escola+pla+de+palau+girona+policia&&view=detail
&mid=8D3C7A7E42DDB126A2028D3C7A7E42DDB126A202&FORM=VRDGAR   

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrtOFnHx6SXkDlidy6j0OPA
https://www.youtube.com/watch?v=0hE9dMFBX6w
https://www.youtube.com/watch?v=BpAA0B6C1PI
https://www.youtube.com/channel/UC2QosdJ2yVxKiSPF_uzhHZg
https://www.youtube.com/watch?v=f2zJ5mUp2uo
https://www.youtube.com/channel/UCC5YbNphFFKdgcS7c83dwww
https://www.youtube.com/watch?v=F9h8Kf157Gk
https://www.bing.com/videos/search?q=escola+pla+de+palau+girona+policia&&view=detail&mid=8D3C7A7E42DDB126A2028D3C7A7E42DDB126A202&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=escola+pla+de+palau+girona+policia&&view=detail&mid=8D3C7A7E42DDB126A2028D3C7A7E42DDB126A202&FORM=VRDGAR


 
30. Lloc: Servei Municipal d’ Ocupacio – Carrer d'en Narcís Xifra i Masmitjà, 17005 
      Cos agressor: Policia Nacional 

 
Resum dels fets: Segons refereixen els testimonis, cap a les 12 del migdia van arribar a                
l’entrada de l’escola al voltant de 60 o 70 agents antiavalots de la Policia Nacional. Segons                
ens relaten, els agents van començar a carregar contra les persones que es trobaven en les                
immediacions del Col·legi, entre d’ells hi havia nens i avis. Se’ns han reportat diversos ferits. 

 
Vídeo (ara) 
http://www.ara.cat/politica/Girona-jornada-electoral-carregues-policials_0_1879612246.html 

 
 

31. Lloc: Escola Verd – Carrer de Joan Maragall, 32,  17002 
Cos agressor: Policia Nacional 

 
Resum dels fets: Diversos testimonis refereixen que al voltant de les 9 del matí començaren               
a arribar agents antiavalots. Davant aquesta situació, es crea un bloc humà per impedir el pas                
de la policia cap a l'escola. Segons ens relaten, els agents van començar a carregar amb les                 
defenses contra les persones que estaven amb els braços a l’aire, entre ells hi havia nens i                 
gent gran. Es refereixen lesions greus (com a trencament de nas i costella o talls al cap),                 
puntades, cops de porra, cops de puny o de genoll dirigits al cap, estómac o testicles o                 
d’altres parts del cos, maltractaments verbals i altres tipus d’agressions.  

 
Vídeo (Arrif Omazigh) https://www.youtube.com/watch?v=vlcWzyDWZKY  

 
 

32. Lloc: Escola Dalmau Carles - Carrer Taga, 1, 17006 
Cos agressor: Policia Nacional 

 
Resum dels fets: Els testimonis refereixen que al voltant de les 11:45 del matí agents               
antiavalots de la Policia Nacional van dispersar a la gent que estava asseguda a l’entrada de                
l’Escola de forma pacífica. Ho van fer estirant-los de la roba, cap, cames o braços. Relaten                
que van entrar a l'escola trencant la porta i es van emportar les urnes. 

 
Vídeo (Marc López) 
https://drive.google.com/file/d/0B9KmK9541QUOYnhPOWswanJMQTg/view  
 
 

 
 

33. Lloc: Escola Joan Bruguera – Gran Via de Jaume I, 24,  17001 
Cos agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Els testimonis refereixen que cap a les 9 del matí arribaren agents               
antiavalots de la Policia Nacional. Aquests van començar a dispersar la gent que de forma               
pacífica formava un cordó a l’entrada de l'escola. Segons refereixen, van començar a estirar de               
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la gent, agafant-los del cabell, de la roba o d’altres zones i llençant-los enlaire o               
espenyent-los. Se’ns reporten diverses lesions. 
 
Vídeo (TV3)  
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/la-intervencio-policial-a-lescola-joan-bruguera-de
-girona/video/5692829/  
 

 
34. Lloc: Escola Taialà – Ctra. de Taialà, 75,  17007 

Cos agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Els testimonis refereixen que a les 10:30h agents antiavalots de la Policia               
Nacional va procedir a entrar per la força al col·legi. A través d’estirades i empentes van                
dispersar els veïns que es trobaven concentrats a l’entrada de l’edifici amb les mans a l’aire,                
fins que van aconseguir accedir a l’escola. També es van produir càrregues amb les defenses               
de goma i es denuncia també la recepció de puntades per part de la policia. 

 
Vídeo (pperi02) https://www.youtube.com/watch?v=_Sd386Ns5wk  

 
 
Girona província 
 
 

35. Lloc: Ajuntament Aiguaviva - Plaça Constitucional 1, 17181 
Cos agressor: Guardia Civil 

 
Resum dels fets: Els testimonis refereixen l'arribada d'unes 14 furgonetes amb uns 70 agents              
antiavalots a aquest poble de 750 habitants. Segons relaten, unes 40 persones s’havien             
congregat a l’entrada de l’Ajuntament on es realitzaven les votacions i estaven realitzant un              
dinar popular. Refereixen que els agents, sense intentar dialogar, van començar a carregar             
sobre el grup de veïns que estaven allí amb les mans en alt. La càrrega es va fer amb les                    
defenses, els escuts i gas lacrimogen. 

 
Vídeo(La Vanguardia )https://www.youtube.com/watch?v=-uipqg0Cckc  
Vídeo (KILIB0T) https://www.youtube.com/watch?v=-XTHV2TixRI  

 
 
 
 
 
LLEIDA  
 
Lleida Ciutat 
 

36. Lloc: Centre de Formació d’Adults Joan Carles I- Carrer La Mercè, 1,25003 

 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/la-intervencio-policial-a-lescola-joan-bruguera-de-girona/video/5692829/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/la-intervencio-policial-a-lescola-joan-bruguera-de-girona/video/5692829/
https://www.youtube.com/channel/UCwiiBq4AL8w70tiEAxuqLsg
https://www.youtube.com/watch?v=_Sd386Ns5wk
https://www.youtube.com/channel/UClLLRs_mFTsNT5U-DqTYAGg
https://www.youtube.com/watch?v=-uipqg0Cckc
https://www.youtube.com/channel/UC_C5X6UJIjYW0CiPsgzlj9w
https://www.youtube.com/watch?v=-XTHV2TixRI


 
Cos agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets Els testimonis refereixen que es va produir un gran desplegament policial i               
que cap a les 13:30 h agents antiavalots de la Policia Nacional van carregar contra la gent que                  
hi havia congregada a l’entrada del centre amb les mans en alt empenyent-los, estirant-los,              
colpejant-los amb les defenses (en molts casos a la part superior del cos) i amb puntades.                
Se’ns refereixen diversos agredits i se’ns informa que un home d’uns 70 anys va patir un atac                 
al cor en el moment en que els agents antiavalots van iniciar la càrrega, essent ingressat a                 
l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Se’ns remet que els oficials no van oferir auxili a la                
persona gran. 
 
Vídeo (Podemos Reír)  https://www.youtube.com/watch?v=B3OIkm9KvfQ 
 
 

37. Lloc: Escola Oficial d’Idiomes Lleida- Carrer del Corregidor Escofet, 53,25005 
Cos agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Els testimonis refereixen que cap a les 9:10h van arribar alguns agents               
antiavalots al centre on hi havia un gran nombre de persones congregades, entre elles hi havia                
nens i gent gran. Relaten que al cap de pocs minuts van arribar més reforços, procedint a                 
trencar el cadenat de la reixa. Van irrompre al centre amb empentes, estirades de cabell,               
puntades i cops. 
 
Vídeo (Lleida.com)  https://www.youtube.com/watch?v=3mHm1HUzNNs  
Vídeo (Lleida.com)  https://www.youtube.com/watch?v=JvbbKKJdlEI 

 
 
TARRAGONA  
 
Tarragona ciutat 
 

 
38. Lloc: IES Tarragona- Pl. Imperial Tàrraco , 1, 43002 

Cos agressor: Policia Nacional 
 
Resum dels fets: Els testimonis refereixen que cap a les 14 h van irrompre al pati de l’Institut                  
un grup d'agents antiavalots i altres agents que anaven de paisà, alguns amb la cara tapada                
amb passamuntanyes. Segons ens relaten, els agents van carregar contra les persones que             
estaven reunides al pati del centre, que oferien resistència pacífica. Es relaten empentes,             
estirades de cabell, cops de puny, cops de defensa i puntades. Segons els testimonis, es van                
produir noves càrregues una vegada els agents ja havien accedit a les urnes. Alguns testimonis  
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relaten haver estat agredits a l’exterior de l’edifici quan intentaven marxar del lloc de manera               
pacífica. També relaten que els agents van disparar bales de goma. Se’ns remeten fractures i               
contusions a diverses parts del cos. 
 
Vídeo (Diari Més Digital) https://www.youtube.com/watch?v=HlUwVA15YzE  
Vídeo (Tac12 TV) https://www.youtube.com/watch?v=6boyepIC-zg  
 
 

Tarragona Província 
 

39. Lloc: Sala del Sindicat Cabra del Camp –Carrer Raval de la Creu, 7-9,  43811 
Cos agressor: Guardia Civil 

Resum dels fets: Els testimonis refereixen que cap a les 10 del matí van arribar a aquesta                 
localitat de poc més de 1100 habitants, unes 10 furgonetes de la Guàrdia Civil. Segons               
relaten, els agents es van dirigir en formació cap al col•legi electoral on hi havia uns 100                 
veïns que de forma pacífica es concentraven a l'entrada. Alguns agents antiavalots van             
intentar dispersar als Veïns que van resistir a l’entrada, mentre d’altres vestits de civil              
trencaven la porta de darrere i entraven a l’edifici. 
Se’ns reporten diversos ferits lleus. 
 

Vídeo (El Vallenc TV) https://www.youtube.com/watch?v=VfK42GQpRkk 
 

40. Lloc: Institut Antoni Ballester- Mont Roig del Camp - Camí de les arenes, 5 43300  
Cos agressor: Guarda Civil 

 
Resum dels fets: Els testimonis refereixen que cap a les 16:45hs van arribar uns 70 agents                
antiavalots de la Guàrdia Civil. Segons expliquen els veïns, es trobaven congregats al pati de               
l’Institut amb la reixa tancada. Els agents van començar a colpejar amb les porres a través de                 
la reixa. Es reporten lesions a les mans o altres parts del cos. Segons ens relaten, en veure que                   
no podien entrar, els agents van ruixar amb gas pebre als qui es trobaven allà, incloent nens,                 
nenes, joves i persones grans. Ens relaten que el gas pebre va produir irritació, llagrimeig i                
dificultats respiratòries als veïns que allí es trobaven. Després, els agents van accedir a              
l’interior de l’edifici. Es reporten cops a algunes persones i empentes a persones grans. 
 
Vídeo (El Món)https://www.youtube.com/watch?v=T4lR0QPd6bQ  
 
Vídeo (Reus Digital)https://www.youtube.com/watch?v=t9PoHruyvLo  
 

 
41. Lloc: Pavelló  Firal Sant Carles de la Ràpita-43540 
     Cos agressor: Guarda Civil 

 
Resum dels fets: Els testimonis refereixen que cap a les 9:20 h van arribar agents antiavalots                
de la Guàrdia Civil i van començar a carregar contra els veïns que s’havien congregat a                
l’entrada del pavelló firal. Segons expliquen, en una primera càrrega els agents van començar              
a empènyer i colpejar amb les defenses. Davant la resistència dels veïns, van arribar-hi              

 

https://www.youtube.com/channel/UCb-O12qbJtqXiNQwb3uTq1w
https://www.youtube.com/watch?v=HlUwVA15YzE
https://www.youtube.com/channel/UCZsjqc-ue4XUXwckuIopKmg
https://www.youtube.com/watch?v=6boyepIC-zg%20
https://www.youtube.com/watch?v=VfK42GQpRkk
https://www.youtube.com/channel/UC2vFLmZxe4IUEzkTw8lUCaQ
https://www.youtube.com/watch?v=T4lR0QPd6bQ
https://www.youtube.com/channel/UCeGmGTbrgUzDMO1RktqwOGw
https://www.youtube.com/watch?v=t9PoHruyvLo


 
reforços, en total es relata que hi van arribar uns 120 agents antiavalots. Segons els testimonis,                
el segon grup d’agents armats amb escuts, defenses i llançadores de gas lacrimogen van              
colpejar als veïns amb les defenses al cap i altres zones sensibles, fins que han aconseguit                
dispersar a la gent. Ens han reportat lesions de diversa gravetat, moltes de les quals són ferides                 
al cap. 
Segons els serveis mèdics a l’ambulatori de Sant Carles de la Ràpita han atès 41 persones amb                 
contusions de diversa consideració, dels que 6 han hagut de ser traslladat als hospitals              
d’Amposta i Tortosa. 
 
Vídeo (Canal Terres de l'Ebre)https://www.youtube.com/watch?v=2ghutXN2Tlo  
. Casos individuals registrats al SIRECOVI 

 
 

1. Cas registrar nº 53: Home de 22 anys relata que l’1 d'octubre de 2017 es trobava a                 
l'exterior de l'Escola Ramon Llull , quan cap a les 8:50 van arribar aproximadament 25               
membres d'agents antiavalots de la Policia Nacional, que van començar a obrir-se pas entre la               
gent uns utilitzant els seus escuts i d'altres estirant a la gent que allí es trobaven dels braços,                  
cames, cabell i fins i tot de la orelles. Segons explica, també els hi donaven cops de colze,                  
avantbraç i cops de peu per avançar. 

 
2. Cas registrar nº 54: Home de 27 anys refereix que es trobava el dia 1 d'octubre a l’Escola                  

L'Estel per tal de votar al referèndum i que a cap a les nou del matí van començar a arribar                    
agents antiavalots i molts dels que estaven allí a la cua per poder votar es van aplegar a                  
l'entrada, i vam fer pinya. Quan es van presentar els Nacionals a l'entrada, es trobava a                
primera línia, i segons explica el van agafar pel cap i li van destrossar les ulleres. Relata que                  
es va quedar a la entrada esperant la seva sogra que estava dintre del col•legi i que l'agent que                   
tenia  davant li seguia donant puntades. 
 

3. Cas registrar nº 55: Dona de 27 anys refereix que es trobava el dia 1 d'octubre a l'entrada                  
del Escola L'Estel per tal de votar al referèndum i que cap a les nou del matí van començar a                    
arribar agents antiavalots. Segons explica Segons relata els agents la van començar a             
empènyer fins arraconar-la i allí l'agent que tenia al davant li seguia donant puntades i posant                
les mans com punys als seus pits. 
 
 

4. Cas registrar nº 56: Home de 54 anys refereix que es trobava l'1 d'octubre a les 9.40h al                  
vestíbul del Departament d'Ensenyament de la Generalitat per tal de poder votar, quant             
van entrar els agents antiavalots. Segons relata 2 o 3 agents van començar a donar-li cops de                 
puny i puntades, provocant-li un traumatisme cranio-encefàlic, un traumatisme abdominal          
tancat i una crisis hipertensa. Segons explica va haver d' estar ingressat a l'hospital fins al matí                 
següent. 
 

5. Cas registrar nº 57:: Dona de 33 anys relata que es trobava el dia 1 d'octubre sobre les 13.30                   
hores al pati de l’IES Tarragona, quan van irrompre una grup d'agents antiavalots i altres               
agents que anaven de paisà amb la cara tapada per un passamuntanyes. Refereix que estava               
asseguda al terra i un agent antiavalots la va fer aixecar estirant-la dels cabells i un cop                 
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dempeus un altre agent que hi havia al darrere (de paisà amb la cara tapada) no la va deixar                   
marxat del lloc caminant, llençant-la al terra i arrossegant-la cap a un costat per un terra de                 
ciment estirant-la per un peu. Explica que quan es va intentar aixecar-la va agafar i la va                 
llençar més lluny. Refereix que com a conseqüència de les agressions te cops i blaus als dos                 
braços i al maluc esquerre, així com ferides abrasives  a tots dos braços. 
Refereix haver presenciat com un agent donava múltiples puntades a un home d’edat             
avançada que estava estirat al terra. 
 

 
6. Cas registrar nº 58: Home de 46 anys explica que es trobava l'1 Octubre a l'entrada de                 

l'Escola Mediterrània, quan a les 9:05 h. agents antiavalots de la Policia Nacional van              
començar a envestir als veïns que estaven esperant per votar ,agafant-los violentament i             
colpejant-los amb la porra. L' Home refereix haver rebut diversos cops de porra al cap , que li                  
van ocasionar una ferida a la part frontal esquerra de 10 cm de llargada i 8 mm de                  
profunditat, més una segona ferida també al cap de 2 cm a 1 cm de la primera. 

 
7. Cas registrar nº 59: Dona de 27 anys refereix que es trobava l'1 Octubre 2017 amb la seva                  

parella a l'Escola Pau Romeva quan van arribar agents antiavalots. Explica que un agent va               
agafar a la seva parella pels cabells , mentre a ella la colpejaven als braços per impedir que                  
l'agafés . Relata que a ell el van arrossegar estirant-lo dels cabells mentre a ella               
l’immobilitzaven estrenyent-la al coll. Relata que a ambdós els van fer passar per un passadís               
on agents els insultaven amb expressions com: “cerdos, sucios, hijos de puta”, els colpejaven i               
els i aixafaven els ulls mentre els arrossegaven pel terra, i que els escopiren al sortir del                 
edifici. 

 
8. Cas registrar nº60: Senyor de 51 anys refereix que l'1 octubre del 2017 cap a les 14h es                  

dirigia a votar al IES Tarragona, quan agents antiavalots de la Policia Nacional li van donar                
diversos cops de porra que li van provocar contusions per tot el cos. 

 
9. Cas registrar nº 61:Home de 43 anys refereix que es trobava l'1 d'octubre a les 8.45h a                 

l’Escola Freire i que va entrar un grup d'agents antiavalots. Segons explica es va posar en                
posició protectora dels seus pares amb els seus pares i per darrere seu un agent de la policia                  
nacional el va llançar a terra causant-li un esquinç de lligaments en el tars lateral del peu dret                  
i desplaçament de fractura prèvia a la mà dreta. 

 
10. Cas registrar nº 62: Senyora de 58 anys relata que el dia 1 d'octubre de 2017 es trobava                  

asseguda a terra amb les mans amunt junt amb altres 30 persones de totes les edats a l'Escola                  
Marenostrum de Barcelona, quan cap a les 11h la Policia Nacional arriba violentament a              
desallotjar a tots. Explica que un agent la va treure d'allí estirant-la del peu, provocant-li el                
trencament del turmell esquerre. 

 
11. Cas registrar nº 63: Senyora de 56 anys explica que es trobava amb la seva família fent cua                  

per votar en l'IES Pau Claris, quan van arribar furgonetes d'agents antiavalots. relata que un               
agent antiavalots la va apartar amb violència, i mentre estava intentant recuperar l'equilibri, un              
segon policia la va llançar fortament per l'aire, impactant amb l'esquena i el cap sobre el terra                 

 



 
de ciment. Com a conseqüència del bac, la senyora va perdre el coneixement havent de ser                
traslladada a l'Hospital de Sant Pau. 
 

12. Cas registrar nº 64 Dona de 47 anys refereix que es trobava l'1 Octubre 2017 al Carrer                 
Sardenya cantonada amb el Carrer Diputació junt a un grup de gent que s'havia concentrat               
després de que els agents s’endugueren les urnes de l'Escola Ramón Llull, quant, segons              
relata els agents van començar a llençar trets de pilotes de goma i a colpejar a la gent amb les                    
defenses i segons relata un agent antiavalots li va propinar un cop de porra a l’esquena. 

 
13. Cas registrar nº 65: Dona de 28 anys refereix que es trobava l'1 octubre 2017 a l'Escola                 

Nostra Llar de Sabadell, quant cap a les 9h es van presentar agents antiavalots. Relata que                
els agents sense dialogar van començar a estrènyer amb els escuts de protecció i a estirar                
d’ells violentament. Refereix que va veure com un senyor de 65 anys que estava fugint de                
l'escola va caure a terra a causa de l'espenta d'un agent i al moment en el qual es va ajupir                    
per intentar ajudar-lo a aixecar-se, uns agents la van empènyer i li van donar puntades a les                 
costelles per apartar-la, provocant-li diversos blaus pel cos. 

 
14. Cas registrar nº 66: Home de 43 anys explica que es trobava l'1 Octubre 2017 al voltant de                  

les 11h a l'Escola Pia de Sant Antoni, quan van arribar diverses furgonetes d'agents              
antiavalots. Relata que els agents sense intentar dialogar van començar la càrrega, rebent un              
cop de puny al front, un a la galta i un cop de colze a la boca per part d'un agent antiavalots. 

 
15. Cas registrar nº67: Dona de 37 anys refereix que es trobava l'1 d'octubre del 2017 cap a les                  

12.30 a l' Escola Dolors Monserdà, quan van arribar agents antiavalots. Explica que un agent               
li va donar un cop de puny , la van estirar dels cabells, la van tira per terra, i un cop al terra, el                        
mateix policia li va donar una puntada de peu. 

 
16. Cas registrar nº 68:Home refereix que es trobava el dia 1 d'octubre del 2017 cap a les 18h                  

assegut a l'entrada del La Roureda, quan van arribar uns 45 agents antiavalots i sense               
intentar dialogar van començar a agredir a les persones que allí trobaven en aquesta escola               
amb porres, escuts i puntades, havent de rebre atenció mèdica. 

 
17. Cas registrar nº 69:Dona de 37 anys relata que el dia 1 d'octubre cap a les 8.59 es trobava                   

fent cua per votar a l'Escola Mediterrània, amb els seus pares i la seva filla de 11 anys, quan                   
van arribar un grup nombrós d'agents antiavalots i directament van començar a colpejar a la               
gent. Va poder apartar la seva filla del tumult, però van veure com tiraven a la gent al terra i                    
els colpejaven violentament amb les porres fins i tot a un agent dels Mossos d'Esquadra que                
estava ajudant a un ferit. 
Segons explica la seva filla com a conseqüència del presenciat aquell dia mostra             
simptomatologia ansiosa, amb estat constant d'alerta, dependència, insomni i malsons. 

 
18. Cas registrar nº70: Home relata que l' 1 d'octubre cap a les 10h a l'interior del Centre de                  

Formació de Persones Adultes Freire, una senyora de 70 anys va ser empesa escales a baix                
per agents antiavalots de la Policia Nacional, com a conseqüència del qual la senyora va               
sofrir una bretxa al cap que va deixar el terra banyat de sang. 
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19. Cas registrar nº71: Dona refereix que la seva mare de 73 anys es trobava l'1 d'octubre cap a                  
les 8:50h esperant per votar a la porta del IES Jaume Balmes, quant es va produir envestida                 
d'agents antia-avalots i que un agent anti avalot va agafar pel braç a la seva mare i la va                   
llençar enlaire, sobre un home també present al lloc, patint com a conseqüència d'aquets fets               
diverses lesions al braç esquerre entre elles, una lesió al tendó. 

 
20. Cas registrar nº72: Home de 22 anys relata que l’1 d'octubre de 2017 es trobava a l'exterior                 

de l'Escola Ramon Llull j, quan cap a les 8:50 van arribar aproximadament 25 membres  
 
 
d'agents antiavalots de la Policia Nacional, que van començar a obrir-se pas entre la gent uns                
utilitzant els seus escuts i d'altres estirant a la gent que allí es trobaven dels braços, cames,                 
cabell i fins i tot de la orelles. Segons explica, també els hi donaven cops de colze, avantbraç i                   
cops de peu per avançar. 

 
21. Cas registrar nº73: Dona de 39 anys relata que el dia 1 d'octubre de 2017 es trobava a                  

l’Escola Mediterrània quant cap a les 9:05 van arribar al lloc 10 furgonetes de la Policia                 
Nacional. Explica que van baixar agents antiavalots i van començar a donar cops de porra a la                 
gent que allí es trobava. La dona explica que va decidir abandonar el lloc sense oposar                
resistència i que quant ja estava fora de l'edifici dos agents van córrer darrere d'ella, donant-li                
un d'ells un cop de porra al cap. 

 
22. Cas registrar nº 74: Senyor de 52 anys relata que el dia 1 d'octubre de 2017 es trobava a la                    

porta de l'Ajuntament d'Aiguaviva quan van arribar 14 furgonetes, de les que van baixar uns               
70 agents antiavalots. El senyor relata que malgrat que la gent que allí es trobava estava                
reunida pacíficament i amb les mans enlaire, els agents sense intentar dialogar van començar              
carregar,  colpejant-los amb les porres i llançant-los gas pebre. 

 
23. Cas registrar nº 75:Senyor de 51 anys relata que el dia 1 d'octubre de 2017 es trobava amb                  

els seus fills de 11 i 13 anys a la plaça del Mercat del Guinardó jugant amb un futbolí i una                     
taula de ping-pong, quan van arribar els antiavalots dient que "venien a fer complir la llei ".                 
Explica que va aconseguir enviar els seus fills a casa per protegir-los i que cap a les 9.25 els                   
agents van començar a tirar les cadires que allí hi havia, a arraconar a la gent i a llençar-los a                    
terra.  
 

24. Cas registrar nº 76: Dona de 31 anys afirma que es trobava a l'entrada de l'Escola La                 
Roureda de Sant Esteve Sesrovires el passat 1 d'octubre, quan sense que ella oposés cap               
tipus de resistència un agent antiavalots li va propinar un cop de porra, ocasionant-li un blau                
a la cuixa.  

 
25. Cas registrar nº 77: Home de 55 anys refereix que el 1 d'octubre de 2017 es trobava a                  

l'exterior de l’Escola Verd de Girona esperant per votar, junt a altres persones, entre ells nens                
i gent gran. Segons relata van arribar uns 80 agents antiavalots que amb actitud agressiva van                
començar a empènyer a la gent amb els escuts, a estirar de ells i a copejar-los amb les                  
defenses. L'home manifesta haver rebut cops al cap i a les cames. 

 

 



 
26. Cas registrar nº 78: Home refereix que es trobava l'1 d'octubre cap a les 9:35 h a l'entrada                  

de l’Escola Verd , quan van arribar els agents antiavalots. Relata com els agents van intentar                
entrar al pati de l'escola empenyent a la gent de totes les edats que allí hi havia concentrada                  
amb els escuts, però com el volum de gent no permetia avançar van començar a colpejar-los                
amb les defenses. relata que també es podien sentir els trets dels fusells de bales de goma.                 
Refereix que, juntament amb altres persones, va portar a CPW a la Clínica Girona on li van                 
cosir un trau al cap i li van curar les ferides que tenia a la mà causades pels impactes de les                     
defenses. 
 

27. Cas registrar nº 116: Periodista que portava la seva acreditació de mitjans del Parlament de               
Catalunya, refereix que es trobava efectuant la seva tasca en el marc dels disturbis al voltant                
dels punts de votació de l'1-O, quan al Xamfrà de Sardenya amb Consell de Cent un membre                 
de la Policia Nacional l'agredeix per l'esquena amb un fort cop al cap amb una defensa                
policial, estant a terra, rep un parell de puntades i és arrossegat fins a la façana de l'edifici. 
 

28. Cas registrar nº 118: Dona relata la violència extrema que va percebre per part de la Policia                 
Nacional l'1 d'octubre de 2017 a l’EscolaVerd de Girona. Segons refereix va veure com              
colpejaven a la gent i com disparaven amb pistoles de fogueig. Refereix que va veure sortir                
del tumult al germà d'una amiga seva, que tenia una obertura al cap i diverses contusions a les                  
mans, ell es trobava dins del col·legi, al costat de la porta, i quan els policies van aconseguir                  
entrar, el van agafar bruscament, el van tirar cap a fora i li van començar a colpejar. 
 

29. Cas registrar nº 119: Home refereix que es trobava l'1 d'octubre de 2017 les 12 del matí a                  
l'Escola Pia St. Antoni de Barcelona quan van arribar 25 furgonetes de la Policia Nacional,               
que van començar a repartir cops de porra, cops de puny, puntades de peu i a tirar a la gent,                    
fins i tot del cabell, per intentar entrar a l'escola. Afirma que ell va rebre cops de porra al braç                    
i cama esquerra, un cop de puny a la zona lumbar i un cop a la cara, produint-se una lesió lleu                     
a l'interior del llavi superior, que s'ha anat inflamant i s'ha produït un hematoma. 
 

30. Cas registrar nº 120: Senyora de 68 anys refereix que es trobava el passat 1 d’octubre del                 
2017 al voltant de les 10h a l’entrada de l’Escola Els Horts juntament amb unes 50 o 60                  
persones més, quan va veure arribar moltes furgonetes de les que van baixar agents. 
Segons refereix els agents antiavalots van començar a empènyer amb els escuts contra la gent               
que allí hi havia concentrada. La senyora relata que els agents la van empènyer, la van tirar a                  
terra i van començar a colpejar-la amb la defensa a diverses parts del cos. Explica que la gent                  
del seu voltant la va ajudar a aixecar-se i així va poder sortir del lloc. La senyora refereix que                   
com a conseqüència d’aquets fets va patir un esquinç intercostal i erosions i hematomes al               
canell dret i a l’avantbraç i canell esquerre.  
 

 
 
 

 
31. Cas registrar nº 124: Home de 20 anys refereix que es trobava el passat 1 d’octubre davant                 

de l’Escola Ramón Llull junt a un nombrós grup fent resistència pacífica amb els braços en                
alt, quan sense previ avís agents antiavalots van començar a carregar. L’home explica que va               
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rebre diversos cops de porra a cames, cara i braços i que els agent van estirar de la motxilla                   
que portava lligada al pit. Relata que com a conseqüència de les estirades la motxilla se li va                  
quedar enganxada al coll, provocant-li ofec i sensació d’angoixa. Segons relata quan el van              
separar del grup el van empènyer violentament allunyant-lo de la concentració. Refereix que             
com a conseqüència dels cops va partir lesions a cap, cara, cames, aixelles i peus. 

 
32. Cas registrar nº 125: Dona refereix que es trobava el 1 d`octubre del 2017 a les 9h a                  

l’entrada de l’Escola Mediterrània junt a la seva mare esperant per votar quan van arribar els                
agents antiavalots. Relata que un agent antiavalots la va estirar del cabell tirant-la a terra               
violentament. Segons relata quan estava a terra diversos agents li van donar puntades de peu i                
la van colpejar amb la defensa. Explica que al aixecar-se es va girar buscant a la seva mare, i                   
la va trobar a terra també reben cops de porra i amb cara de pànic. Segons refereix la dona                   
abans de que pogués fer res, un altre agent la va colpejar amb la defensa al cap, quedant-se                  
com a conseqüència del cop uns segons sense visió i caient a terra. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


