
Assemblea extraordinària 30 de setembre de 2011 

 

Obrim un torn obert de paraula per tal de que els assistents a la concentració davant de 

l’Ateneu Popular de Sant Vicenç puguin donar la seva opinió i oferir propostes degut als actes 

violents comesos pel cos de Mossos d’Esquadra, el dia 30 de setembre des de les 18h fins les 

20h aproximadament, en el que s’estava efectuant un acte institucional per l’aniversari de la 

Policia Local del poble on estava convidat el senyor Felip Puig.  

- Una companya representant de l’Associació de dones de Sant Vicenç ens demana un 

tracte cordial amb la policia ja que en el seu cas, individual, ha de mantenir tal tracte 

perquè l’Associació requereix dels seus serveis assíduament. Per la banda personal, 

està d’acord amb la concentració que hem efectuat l’Assemblea.  

- Se’ns informa de que el Mossos d’Esquadra han anotat les dades d’un company i es 

demana que l’Assemblea el recolzi en cas de denuncia o altres. A més, està ferit per la 

càrrega i hauria d’anar d’urgències per a realitzar un part i fer una denuncia. 

- Cal presentar una queixa a l’Ajuntament, considerem que també son culpables del que 

ha passat. No ens sentim representats. 

- Cal fer una moció al proper Ple de l’Ajuntament criticant la situació d’agressió física 

que hem patit els assistents a la concentració. 

- Demanar, també al proper Ple, explicacions dels fets i saber QUI ha pagat l’acte i 

QUANTS diners s’han gastat en fer-lo.  

- Com a valoració un company manifesta que l’objectiu de la concentració s’ha cobert. I 

ens indica que cal evidenciar que tenim força per a mobilitzar-nos i reivindicar el que 

sigui a través de revistes, octavetes, pancartes, etc.  

- Un company agraeix l’assistència de nous joves a l’assemblea extraordinària i els 

convida a participar assíduament.  A  més, recalca el fet de demanar explicacions a 

l’alcalde; ja que l’actuació dels mossos no és nova, però cal buscar responsabilitats. 

- S’explica el cas de l’agressió directa a una dona que volia travessar el cordó policial, a 

més de treure’s el número de placa la mosso implicada. Aquest fet, juntament amb 

que un mosso portava un mosquetó i un altre una navalla son motius de denuncia.  

- Un company llença de la idea de realitzar un reportatge escrit i un altre visual sobre els 

fets, i enviar-ho a altres assemblees. Cal, també, fer una protesta i una denuncia de lo 

ocorregut . Tanmateix no hem d’oblidar que tenim una campanya per tancament del 

CUAP del poble que no podem deixar de banda pel que ha passat. 

- Cal parlar amb la televisió de Sant Vicenç dels Horts per tal de tenir accés a les imatges 

dels fets. 

- Una companya ens diu que cal parlar amb la dona agredida per si vol fer una denuncia. 

Sabem que aquesta és la seva intenció i que te el número de placa de la mosso. Al seu 

marit també l’han agredit.  

- Ens plantegem si cal fer una denuncia o dues, dirigida als mossos o a l’ajuntament. 

- Un company recalca que és més important fer una denuncia pública que jurídica, ja 

que aquesta darrera és poc probable que dongui fruits. Per fer una denuncia pública 

cal repercussió (octavetes, pancartes,…) 

 



Proposta acceptada: 

 

- Realització d’un reportatge sobre els fets. Han quedat  el Maxi, l’Adri i la Patri el 

dimarts 4 d’octubre a les 18h a la plaça de l’Ajuntament per començar-lo. A més, 

estem en contacte amb la companya de Corbera que ens passarà les fotografies dels 

fets, juntament amb les realitzades per nosaltres.  

 

Propostes a decidir el proper dijous 6 d’octubre: 

 

1. Recolzar al company agredit pels Mossos en cas de denuncia. 

 

2. Fer una moció al proper Ple de l’Ajuntament 

- Demanar responsabilitats 

- Saber com i quant han pagat per l’acte 

 

3. Denunciar els fets (agressió directa a dona, al company, i per portar material prohibit –

mosquetó I navalla-) 

- Denúncia pública 

- Denúncia a l’Ajuntament (responsable d’Interior) 

 

4. Realitzar mobilització pels actes de repressió policial que hem rebut. 

 

5. Realitzar pancartes/octavetes denunciant els actes de repressió policial que hem 

rebut. 

 

6. Anar a la televisió de Sant Vicenç per demanar les imatges dels fets.  


