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■La Guàrdia Civil va detenir ahir
un home de  anys acusat de
llançar una cadira a un agent de
l'institut armat que participava en
el dispositiu per impedir la vota-
ció de l'-O en un col·legi electoral
a Sant Joan de Vilatorrada. Segons
va informar ahir la Guàrdia Civil,
amb aquesta detenció, que va te-
nir lloca Manresa, són ja sis les
persones arrestades per l'institut
armat per suposades agressions a
agents de l'autoritat el passat 
d'octubre, en el dispositiu per im-
pedir el referèndum.

El detingut va ser arrestat a
Manresa i va ser traslladat a la co-
mandància de la Guàrdia Civil de
Sant Andreu de la Barca per a la
instrucció de diligències, acusat
d'un delicte d'atemptat contra un
agent de l'autoritat. El succés va
tenir lloc el passat  d’octubre a la
tarda, quan components del Grup
de Reserva i Seguretat de la Guàr-
dia Civil es disposaven a entrar a
l'IES Quercus de Sant Joan de Vi-
latorrada per decomissar el mate-
rial electoral del referèndum. 

Segons assenyala la Guàrdia
Civil, quan el primer agent acce-
dia al vestíbul de les instal·lacions
de l'Institut, un home, l'ara detin-
gut, li va llançar una cadira, que el
va fer caure a terra i va patir ferides
al coll, el canell dret i les tíbies de
les dues cames, de les quals va ha-
ver de ser atès en un hospital de
Manresa.

Denúncies pels ferits
L’actuació policial de l' d’octubre
es va saldar amb una cinquantena
de víctimes al Bages, dels quals
més d'una trentena són ferits i la
resta persones que es van quedar
tancades dins els centres electo-
rals sense possibilitat de sortir.

Una representació d'advocats
del Col·legi d'Advocats de Manre-
sa que, des del primer dia, ha do-
nat assessorament gratuït a tots
ells, i ahir va presentar set denun-
cies, quatre de col·lectives per a
cada poble on es van fer actua-
cions policials violentes (Sant de
Vilatorrada, Fonollosa, Castellgalí
i Callús), i tres d'individuals per les
víctimes més greus.  

La Guàrdia Civil deté un
home per llançar una
cadira a un agent l’1-O
Diuen que el membre del cos policial va patir ferides al coll, el canell i les
tíbies El succés es va produir quan els agents intentaven retirar les urnes
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■Els mitjans de comunicació pú-
blics catalans van defensar ahir  el
seu «rigor, veracitat i independèn-
cia» i van dir que seguiran treba-
llant «com fins ara» malgrat la in-
tervenció que pugui derivar-se si
se'ls aplica l'article  de la Cons-
titució. Els directors de TV, Vi-
cent Sanchis, Catalunya Ràdio,
Saül Gordillo i l'Agència Catalana
de Notícies, Marc Colomer, van
oferir una roda de premsa en la
qual van defensar que els treba-
lladors d'aquests mitjans han tre-
ballat sempre amb «rigor, veraci-
tat i independència».

«La resposta serà seguir treba-
llant com ho han fet fins ara», va
subratllar Sanchís, que va opinar

que moltes de les crítiques que
rep la televisió per suposada falta
de pluralisme, veracitat i rigor nei-
xen d'«una mala humanitat pro-
funda». Colomer va criticar que es
qüestioni la tasca de l'ACN quan
les seves informacions són un «re-

ferent» per a mitjans de línies edi-
torials molt dispars. Gordillo, fi-
nalment, va recordar que, en el
cas de Catalunya Ràdio, recordat
que, en el cas de Catalunya Ràdio,
els treballadors ja van decidir que
«no acataran» les ordres. 

TV3, Catalunya Ràdio i 
ACN defensen la seva feina 
Els mitjans públics catalans
van oferir ahir una roda de
premsa en què afirmen que
treballen amb rigor i veracitat

Marc Colomer, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, ahir. REUTERS

Noves queixes
per les condicions
dels policies
La presidenta d’Eurocop,
Angels Bosch, l’organització
de sindicats europeus que
representa mig milió de po-
licies, va denunciar ahir les
«indignes» condicions labo-
rals dels policies nacionals i
guàrdia civils desplaçats a
Catalunya, així com el fet
que s’hagin citat uns 50
mossos en les diligències ju-
dicals per l’1-O. Per tot ple-
gat, el Congrés d’Europcop
té previst aprovar avui una
resolució de suport unànime
a tots els agents que estan
treballant a Catalunya per-
què pateixen «unes condi-
cions laborals lamentables».
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