
Avui,  27  de  maig  de  2011  a  les  7h  del  matí  els  Mossos  d'esquadra  han 
encerclat l'acampada que hi ha a Plaça Catalunya de Barcelona i a la plaça 
Ricard Vinyes de Lleida, en una vulneració de drets flagrant. Sense previ avís, i  
amb la ridícula excusa de la neteja, han procedit a destrossar tots els materials 
creats durant 12 dies d’acampada a  la plaça Catalunya i a la plaça Ricard 
Vinyes, les places de la dignitat.

La solidaritat amb les 400 persones que dormien al bell  mig de la plaça ha 
començat a ocupar els límits d'aquesta amb una sentada pacífica. La solidaritat  
de milers de barcelonins i barcelonines que han vingut cap a la plaça és la que 
ha  impedit  que  desallotgessin  totalment  a  hores  d'ara  el  campament.  La 
resposta de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Guàrdia 
Urbana ha estat totalment desproporcionada: han agredit  i ferit  a qui estava 
assegut  o  a  qui  demostrava  pacíficament  la  seva  indignació  envers  el 
desallotjament,  a  hores  d'ara  amb  la  constància  de  100  persones  ferides 
aproximadament. Ens remetem a les imatges de la violència policial que corren 
per la xarxa internet  i per alguns mitjans de comunicació per constatar que les 
persones  solidàries  estaven assegudes  a  terra  tranquil·lament  i  que  agents 
policials han carregat contra elles amb porres i també amb pilotes de goma. 
Sense la placa identificatòria -obligatòria  segons la llei  vigent-,  amb la cara 
tapada  per  evitar  un  reconeixement  fotogràfic  i  actuant  amb total  impunitat 
contra la gent  que està posant  sobre la taula una veu que fa anys restava 
silenciada.

Fets similars han passat també a la plaça Ricard Vinyes de Lleida on hi ha 
hagut 2 persones detingudes.

A les Terres de l’Ebre també tenim places. Barcelona, Lleida…  no estan  soles. 
Des de la plaça d’Alfons XII  de Tortosa volem manifestar el  nostre suport  i 
solidaritat  amb  les  persones  de  l’acampada  de  la  plaça  Catalunya  i  plaça 
Ricard Vinyes de Lleida.  Vam començar dient i reclamant democràcia real, ja!  
Això és democràcia? Les retalladles  socials,  l’atur  i  el  malestar  i  indignació 
general no es resolen a cops de porra!

Per  això  avui  ,  l’assemblea  de la  plaça d’Alfons  XII  decidim  presentar  una 
moció popular a l’ajuntament de Tortosa per tal que es posicione davant dels 
greus fets ocorreguts avui a les places Catalunya de Barcelona i Ricard Vinyes 
de Lleida.



Text de la moció popular per tal de demanar  a l’Ajuntament de Tortosa 
que rebutge els fet ocorreguts a la plaça Catalunya de Barcelona i a la 
plaça ricard Vinyes de Lleida el dia 27 de maig de 2011.

El dia 27 de maig de 2011 efectius dels  Mossos d’Esquadra i  de la Policia 
Urbana  de  Barcelona  han  agredit  durament  les  persones  que  estaven  a 
l’acampada de la plaça Catalunya de Barcelona i a la plaça Ricard Vinyes de 
Lleida. 

Davant d’estos fets, coneguts  i donants a conèixer abastaments per les xarxes 
socials i  els mitjans de comunicació,  les persones sotasignants demanem al 
senyor alcalde i  al Ple Municipal  de l’Ajuntament de Tortosa que prenga els 
següents acords:

- Rebutjar i reprobar l’actuació dels Mossos d’Esquadra i la Policia Urbana 
de Barcelona durant els dia 27 de maig de 2011 envers les persones que 
estaven participant i formant part de l’acampada de la plaça Catalunya 
de Barcelona, i a la plaça Ricard Vinyes de Lleida.

- Demanar la dimissió del conseller d’Interior  Felip Puig per considerar-lo 
màxim responsable dels fets ocorreguts.

- Reprovar i rebutjar l’actuació dels alcaldes de Barcelona i Lleida.
- Fer arribar estos acords al mitjans de comunicació, al delegat del Govern de la 

Generalitat de Catalunya   a les Terres de l’Ebre,  Xavier Pallarés, i al 
departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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