AL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ

................................., Procuradora dels Tribunals, en representació de l’”ASSOCIACIÓ
ADVOCACIA PER LA DEMOCRÀCIA – DEMARCACIÓ DE LLEIDA” amb NIF ............... i domicili a
efecte de notificacions al de la seva procuradora a ........................................de Lleida, i adreça
electrònica advocaciaperlademocracia@gmail.com segons designa apud acta que verificarà la
presidència de l’associació en el dia i hora que s’assenyali, davant el Jutjat comparec i
MANIFESTO:

Que a l’empara dels arts. 125 Constitució, 270 i 277 LECrim i en l’exercici de l’acció popular,
formulo QUERELLA CRIMINAL per presumptes delictes contra els drets individuals de l’art. 540
i següents del CP que impedeixen als funcionaris públics i les autoritats, entre altres, prohibir
una reunió pacífica o dissoldre-la fora dels casos expressament previstos per la Llei; delicte de
tortures de l’art. 174 CP per la violenta, lesiva i abusiva actuació policial ordenada i executada
amb la finalitat de castigar i atemorir els ciutadans que anaven a exercir el seu dret de vot;
delicte de prevaricació de l’art. 404 CP en relació a l’ordre de carregar i causar danys als
immobles de forma atemptatòria a la convivència ciutadana expressament prohibit per l’ordre
judicial que s’executava; així com un delicte de desordres públics de l’art. 561 en relació a l’art.
562 CP en atenció a l’alteració dolosa i predeterminada de la convivència ciutadana; i qualsevol
altre delicte que es pugui determinar i identificar en el curs de la instrucció pels fets que es
puguin desprendre de la instrucció de la causa.
I
Aquesta querella es formula davant d’aquest Jutjat contra els delictes que s’han comés al
partit Judicial de Lleida, en ser competent territorialment d’acord amb l’art. 14.2 LECr.

II
La querellant és:

• “ASSOCIACIÓ ADVOCACIA PER LA DEMOCRÀCIA – DEMARCACIÓ DE LLEIDA”, entitat sense
ànim de lucre amb NIF ................. i domicili social a .................................de Lleida i que té com
a fins socials segons l’article 2 dels Estatuts:
a) La defensa dels drets fonamentals i les llibertats de la ciutadania en l’àmbit dels
diferents partits judicials de la demarcació de Lleida, oferint orientació jurídica quan
així ho requereixi la situació sempre sota les notes de voluntarietat i gratuïtat.
b) La defensa dels valors de la igualtat i no discriminació, la llibertat, la democràcia, la
pluralitat, la pau i la justícia, així com treballar per apropar el coneixement i les eines
del Dret als ciutadans i les ciutadanes de la demarcació de Lleida.
c) La defensa dels drets dels i les professionals del dret de la demarcació de Lleida, en
col·laboració amb l’ICALL així com, si s’escau, amb la resta d’entitats de juristes amb
qui compartim les anteriors finalitats.

III
Els querellats són:
• Les persones que el curs de la instrucció apareguin com a responsables criminals, a títol
d’autors, còmplices o encobridors dels fets que s’exposen i que, de les informacions que es
tenen en aquest moment, aniria dirigida contra:
-

-

SR. DIEGO PÉREZ DE LOS COBOS, coronel de la Guàrdia Civil i director del Gabinete de
Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, fou nomenat per la
Fiscalia Superior de Catalunya “coordinador tècnic” de l’operatiu policial dels tres
cossos de seguretat actuants l’1 d’octubre.
Sra. INMACULADA MANSO FERRÁNDIZ, Subdelegada del Govern a Lleida, com a òrgan
encarregat de la coordinació de l’operatiu a les terres de Lleida.
i contra els caps, càrrecs i comandaments que haurien autoritzat i organitzat la
actuació policial del dia 1 d’octubre de 2017 a cada un dels col·legis electorals que
s’esmenten en el cos d’aquesta querella, així com contra el agents que van participar
en l’operatiu policial i van fer ús d’una força i violència totalment desproporcionada.
IV

La relació dels fets que tenen el caràcter delictiu son els següents:
Primer.- El passat dia 1 d’octubre de 2017 es va celebrar a Catalunya un referèndum en
execució d’una llei del Parlament de Catalunya que si bé va ser suspès, com a mesura cautelar,
pel Tribunal Constitucional de cap manera es pot dir que era il·legal i il·lícit que els ciutadans
de Catalunya s’adrecessin als punts de votació en exercici del dret a la llibertat d’expressió,
reunió, manifestació i participació.

En efecte, més de dos milions de ciutadans de Catalunya van participar en el referèndum
convocat pel Parlament de Catalunya i, en el cas concret, també arreu de la demarcació de
Lleida es van adreçar al llarg de la jornada electoral del dia 1 d’octubre de 2017 moltíssims
votants als punts de votació establerts per la Generalitat de Catalunya per depositar una
papereta dintre d’una urna.

Segon.- La jornada del referèndum va transcórrer amb total normalitat en alguns col·legis
electorals, mentre que en altres –de forma esglaonada des de l’hora d’obertura fins a primera
hora de la tarda del dia 1 d’octubre de 2017- en el marc d’una operació premeditada i unitària,
sota criteris d’actuació homogènia i continuada, i amb la voluntat de castigar a la ciutadania
compromesa amb la defensa del dret a vot i sota una pla orquestrat de tancament progressiu,
de forma aleatòria, dels punts de votació i amb la voluntat de generar por i coaccionar
mitjançant la transmissió d’un sentiment de pànic i de xoc emocional cap a la ciutadania
compromesa amb la defensa del dret de vot en el referèndum; els querellats van ordenar i
portar a terme violentes, desproporcionades i injustificades càrregues policials contra
ciutadans congregats pacíficament davant els col·legis (espais públics on es desenvolupaven
diferents activitats lúdiques i culturals), vulnerant el seu dret fonamental de reunió i produintlos lesions i vexacions i, a tal efecte, van fer acte de presència un contingent important de
membres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per requisar les urnes i tot el material
relacionant amb el referèndum. Paral·lelament el cos de Mossos d’Esquadra també va
intervenir requisant urnes i paperetes en alguns col·legis sense fer cap ús de la força i sense
que la ciutadania oposés resistència.
La presència dels cossos policials estava emparada per la Interlocutòria de data 27 de
setembre de 2017 dictada per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en la causa Diligències Prèvies núm. 3/2017 que s’acompanya de document núm. 1 i on el Fet
Segon es manifesta:
“Así las cosas, y en el caso que nos ocupa, el artículo 13 de la Lecrim. permite acoger
cuantas medidas sean necesarias para la protección del correcto funcionamiento del
Estado de Derecho, que se asienta, a su vez, sobre el principio de sometimiento a las
decisiones judiciales, tanto por los particulares como por las propias Administraciones
públicas y por las autoridades. Y, como no puede ser de otro modo, ello pasa,
necesariamente, por adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del
referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana, además de garantizar que
el resto de Administraciones con sede en Cataluña no se vean afectadas por las
decisiones o actos de los querellados del Govern en su claro afán por la celebración de
un referéndum, suspendido por decisión del Tribunal Constitucional. Dentro, pues, de
tal cometido, se estima oportuno que, hasta el 1 de octubre, se impida la utilización de
locales o edificios públicos - o de aquéllos en los que se preste cualquier tipo de servicio
público- para la preparación de la celebración del referéndum, sin que ello suponga
interferir en el normal funcionamiento de dichos locales. A partir de dicha fecha, se
impedirá su apertura, procediendo, en su caso, al cierre de todos aquéllos que hubieran
llegado a aperturarse”.

Aquesta resolució no habilitava a cap mena d’actuació en relació a les persones que es
trobessin en els centres de votació, ni deixava en suspens en cap moment el dret fonamental
de reunió i tampoc habilitava ni al desallotjament ni a la utilització de cap mena de força sobre
els ciutadans allí reunits.
En aquest marc els responsables policials de la PN i la GC, sense cap mena de justificació, sense
cap mena de ponderació de drets i sense cap mena d’habilitació legal, van decidir desplegar
una estratègia de càstig col·lectiu cap a la població que es trobava reunida a diferents col·legis
electorals per exercir i manifestar el seu dret de vot en el referèndum, infligint-los tota mena
de comportaments violents mitjançant la utilització de les defenses reglamentàries i trets
d’impulsadors amb la voluntat específica de generar-los patiments físics i mentals i
d’humiliar als directament afectats com a totes aquelles altres persones partícips en les
mobilitzacions de defensa del dret de vot que s’estaven produint en més de 2000 punts arreu
del territori.
Les persones que, en aquell moment, es trobaven en els col·legis que s’esmentaran van
mostrar una actitud pacífica i, no obstant, van rebre un ús de la força desproporcionat, brutal i
innecessari que va afectar a la normal convivència ciutadana segons les diverses gravacions
realitzades que s’han emès per les xarxes socials i que s’acompanyen en un pen-drive amb el
present escrit de querella criminal.
L’ús de la força dels agents de la PN i GC va ser totalment desproporcionada, amb agressivitat i
extrema violència, amb una càrrega indiscriminada contra persones (homes i dones) de totes
les edats i condicions físiques, mentre que les intervencions dels MMEE es van caracteritzar pel
no ús de la força.

Tercer.- Els fets produïts en cada un dels col·legis electorals afectats són:

1. COL·LEGI ELECTORAL DE LLEIDA-SERVEIS TERRITORIALS DE TREBALL I AFERS SOCIALS DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LLEIDA:
Sobre les 9.10 hores del dia 1.10.17 veïns i veïnes del barri Noguerola i entorn es trobaven,
davant del seu col·legi electoral que acabava d’obrir, el dels serveis territorials de Treball i
Afers Socials de la Generalitat, de forma pacífica esperant per votar a l’entrada i vorera on
es troba l’immoble, quan irrompen antiavalots del cos de la POLICIA NACIONAL i sense
previ avís, sense demanar cap identificació ni informar de res, comencen a agredir i vexar
les persones que es trobaven davant del col·legi electoral les quals tenien les mans
aixecades en senyal de ser ciutadans desarmats i que no es trobaven cometent cap
delicte.
Consten els fets tant per les imatges captades com pels partes mèdics i per l’escrit de
querella interposada aquell mateix dia per 37 de les víctimes de l’esmentat col·legi
electoral, que en van ser moltes més.

En la querella –admesa a tràmit amb el número de DP 1415/2017 a Instrucció 4- es dóna
compte de la desproporció entre la força i superioritat física dels agents en relació a
l’actitud i condició de les persones reunides, així com una vintena de números de TIP
d’agents intervinents.
Un company advocat col·legiat de l’ICALL, va estar present durant els fets i, en vista del
desplegament policial en un nombre mai vist a la nostra ciutat i proveïts de material
antiavalots en clara desproporció amb els destinataris de tals mitjans que eren simples
veïns pacífics i de totes edats, va procurar evitar l’ús de la força contra la població civil
intentant –en va- dialogar amb els agents que ni escoltaven ni donaven cap ordre que
acatar més enllà d’escometre contra tothom allí reunit. Es va endur espentes, com
s’acreditarà.
De resultes de l’actuació policial, va haver-hi diversos contusionats amb fractures de
costella, cops de puny, cops d’escuts i porres, esgarrapades, caigudes, arrossegaments,
roba esquinçada i un dels ferits va haver de ser evacuat en ambulància amb l’espatlla
dislocada. Algunes persones van ser vexades pels agents amb insults per la seva condició
de catalans i d’altres, les que es trobaven a l’interior del col·legi, van rebre amenaces a la
seva integritat física si no lliuraven les urnes. A més a més, diverses persones van patir
atacs d’angoixa in situ i d’altres en els dies posteriors acudint a serveis de psicòlegs.
Desconeixem si es van produir danys a l’immoble.

2. COL·LEGI ELECTORAL DE LLEIDA-CAP DE L’ICS A CAPPONT:
Sobre les 9.30h el mateix cos policial agredia persones al col·legi electoral del CAP de Cappont,
vivint escenes similars de ciutadans pacífics mans en alt colpejats i arrossegats pel terra.
Ens consta interposada querella per una de les víctimes (DP 1343/17 de la que va conèixer en
funcions de guàrdia el Jutjat d’Instrucció núm. 4 actualment repartit). Ens consta també per ser
públic i notori en la premsa digital i la ràdio d’aquell dia, l’existència d’un ferit per un dispar
d’un impulsador directament a la cama, mètode no reglamentari d’ús d’aquest estri que
serveix per fer salves a l’aire. Acompanyarem així mateix vídeo, on s’escolta el dispar d’aquest
impulsador no reglamentari.
Desconeixem si es van produir danys a l’immoble.
Consten moltes imatges que seran aportades, com per exemple a la web
https://catmemoria.cat/lloc/lleida-cap-cappont/ on es constata l’actitud pacífica dels
ciutadans, fins i tot mostrant flors als agents i mans en alt, en comparació amb l’actuació
violenta del dispositiu. I consten els números de TIP a l’esquena dels agents, visible a les
imatges.

3. COL·LEGI ELECTORAL DE LLEIDA-ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES (EOI):
Sobre les 10h es reprodueix una altra càrrega policial al col·legi electoral de l'Escola Oficial
d'Idiomes, on els agents de la Policia Nacional haurien trencat la tanca i haurien fet fora amb
brutalitat a la gent que estava pacíficament al pati de l'edifici, amb escenes de brutalitat
similars contra ciutadans indefensos que no oposen resistència, alguns nens i gent gran. Algun
evacuat en ambulància.
Consta la producció de danys a les instal·lacions de l’EOI, donat que a les imatges es pot
observar com es trenquen tanques i portes d’entrada.
Esther imagino que aquí no hi ha el link de memòria 1OCT perquè hi ha un vídeo on es veu
gent posant taules a l’entrada per impedir el pas a la PN, però dels vídeos penjats a la web hi
ha aquest, extret d’un twitter relatiu a la cà rrega de fora de l’EOI.
Acompanyem a tall d’exemple vídeo de la càrrega efectuada per la Policia Nacional a les
immediacions de l’EOI: https://twitter.com/DvMarin/status/914461690971992067

4. COL·LEGI ELECTORAL DE LLEIDA-COMPLEX DE LA CAPARRELLA:
A la mateixa hora es reprodueixen agressions als votants del col·legi electoral de La Caparrella,
on un lletrat de l’associació s’identifica amb el carnet col·legial a la policia i els demana que no
actuïn amb violència perquè ningú oposarà cap resistència, li fan cas omís i trenquen finestres i
portes i agredeixen els votants que hi troben, com serà acreditat.
Un veí és detingut segons consta per resistència posterior a l’ús de la força policial, essent
assistit pel company en funcions de lletrat de guàrdia.
Consta la producció de danys a les instal·lacions, donat que a les imatges es pot observar com
s’accedeix per la força.
Consten algunes imatges, i se’n aportaran més, a la web https://catmemoria.cat/lloc/lleida-iescaparrella/ on es veu la desproporció de l’actuació. I consten els números de TIP a l’esquena
dels agents, visible a les imatges.

5. COL·LEGI ELECTORAL DE LLEIDA-IES RONDA:
Sobre les 13.20h es reprodueixen agressions al col·legi electoral de IES Ronda, on la brutalitat
contra gent indefensa comportarà també quantiosos danys materials a aquest institut de
batxillerat i diverses persones contusionades.
Consta la producció de danys a les instal·lacions, donat que a les imatges es pot observar com
es trenca divers mobiliari del centre escolar.

6. COL·LEGI ELECTORAL DE LLEIDA-CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS DE LA MARIOLA:
Sobre les 14.30h es reprodueix la mateixa situació al centre de formació d’adults de La
Mariola, on un veí d’uns 70 anys totalment indefens és agredit al cap amb cops de porra i cau a
terra, on és patejat, i quan intenta aixecar-se pateix un atac de cor, sense que els agents
l’auxiliïn i, segons consta a les mateixes notícies digitals, són sanitaris que es troben
casualment en el lloc com a votants els que intenten salvar-li la vida i no poden fer-ho perquè
els agents tornen a carregar sobre les persones que cauen a sobre del ferit i s’impedeix així
que se li pugui fer la reanimació, que no es reprèn fins que la policia deixa de carregar trobantse el ferit clínicament mort al terra.
El ferit greu, Sr. Enric Sirvent, és atès finalment pel SEM quan la policia marxa i evacuat amb
helicòpter a la Vall d’Hebron on roman a la UCI durant setmanes, essent intervingut
quirúrgicament i salvant finalment la vida.
Ens consta interposada querella per 4 de les víctimes: admesa com a DP 1757/2018 del Jutjat
d’Instrucció número 2 de Lleida.
Consta també, i serà acreditat, que s’havia verificat pel cos policial l’existència de diferents
portes d’accés al centre, amb anterioritat a l’entrada violenta que s’ha descrit, per la qual cosa
es constata que l’objectiu del dispositiu no era la simple recollida d’urnes per aturar les
votacions sinó que es volia castigar la ciutadania present a les immediacions amb càrregues
policials innecessàries i desproporcionades.
Existeixen moltes imatges, com seran aportades, com per exemple les que obren a la web:
https://catmemoria.cat/lloc/lleida-cap-mariola/ on s’observa la desproporció tan gran
existent entre el dispositiu i la ciutadania contra la que es va adreçar. I consten els números de
TIP a l’esquena dels agents, visible a les imatges.

***
Però no només la ciutat de Lleida va ser objecte de la desproporcionada violència policial i
política del dia 1 d’octubre. Moltes localitats de la província van patir aquests atacs contra els
drets fonamentals, i la integritat dels seus habitant a mans dels qui suposadament, han de
vetllar pels seus drets i la seva integritat: la Guardia Civil, va ser l’encarregada de la intervenció
als col·legis electorals de la província, mentre la Policia Nacional va centrar la seva intervenció
a la capital.
Poblacions com SOSES, ALCARRAS, ARTESA DE LLEIDA, PUIGVERD, CERVIA DE LES GARRIGUES,
L’ALBAGÉS, MONTGAI O PONTS.

7. COL·LEGI ELECTORAL D’ARTESA DE LLEIDA:

Fins i tot abans d’obrir els col·legis electorals, els agents de la Guardia Civil van acudir a Artesa
de Lleida, per tal de requisar tot el material electoral. Els agents sense ni pronunciar un sol mot
van dirigir-se a les persones que hi havia esperant al davant de la seu electoral, al CEIP els
Til·lers, fent cua de forma ordenada i pacífica, i van començar a empènyer-los. Totes les
persones que hi havia al lloc van ser testimonis de l’actitud intimidatòria del desplegament, de
la nul·la voluntat dels operatius de comunicar-se amb els electors, i de l’agressivitat d’aquests
agents que no van fer distincions entre jove i vells, homes i dones a l’hora de fer ús de la
violència. Cal destacar que la vida dels habitants d’Artesa de Lleida, es desenvolupava amb
normalitat abans de l’arribada dels agents. No hi havia cap perill ni cap amenaça que fes
necessària la seva presencia, i es molt rellevant que només quan arriben els agents de la
Guardia Civil la pau del municipi es veu alterada per la seva violència i la seva forma d’exercir la
força.
Un detall cal destacar, en cap de les imatges es pot identificar els agents ja que CAP D’ELLS
PORTA EL SEU NÚMERO IDENTIFICADOR A L’ESQUENA.
https://catmemoria.cat/lloc/artesa-de-lleida/

8. COL·LEGI ELECTORAL DE SOSES:
Poc desprès, als pocs minuts d’haver obert els col·legis electorals, una 20 d’agents de la
Guardia Civil van irrompre a Soses disposats a “retirar” les urnes passant per damunt de qui fes
falta. El grup d’agents fortament protegits amb armilles, colzeres, defenses d’avantbraç,
genolleres, muscleres, botes, escuts, porres... van arremetre contra la 50 de veïns de Soses que
hi havia a la seu electoral, desarmats i amb els braços alçats en senyal de no volem violència.
De nou, la violència exercida pels agents és inversament proporcional a la seva voluntat de
resoldre el conflicte de forma pacifica o racional. I de nou, tal com ja van demostrar a Artesa
de Lleida, obvien el contingut de la resolució del TSJC dons la força exercida i la violència que
apliquen altera DE FORMA EVIDENT I NOTÒRIA la vida i les activitats dels veïns de la localitat.
Només la voluntat i l‘esperit col·lectiu dels habitants de Soses van permetre superar aquesta
traumàtica experiència i seguir desenvolupant les activitats programades per aquell jornada.
Novament volem destacar un detall: en cap de les imatges es pot identificar els agents ja que
CAP D’ELLS PORTA EL SEU NÚMERO IDENTIFICADOR A L’ESQUENA. Si no fossin agents dels
cossos i forces de seguretat, es podria pensar que es una forma habitual de procedir en
aquesta mena d’actuacions.
https://catmemoria.cat/lloc/soses/

9. COL·LEGI ELECTORAL DE PUIGVERD DE LLEIDA:
Poc abans de les onze del matí, van arribar els agents de la Guardia Civil a Puigverd per “donar
compliment a la resolució del TSJC”. Però només a una part, la relativa a impedir el
referèndum; la part que recull que no s’ha provocar “la alteració de la normal convivència

ciutadana” l’operatiu policial de l’1-O la va obviar. En arribar al col·legi electoral, de nou la
violència del agents contrasta amb l’actitud dels electors els quals de forma pacífica es
concentraven a la porta: uns encerclen els electors i escalen tanques per accedir al centre cívic,
i els electors aixequen les mans per tal de mostrar el seu compromís amb la no violència. Però
de nou, l’actitud no violenta no va fer desistir els agents en l’ús desproporcionat i gratuït de la
violència.
Un nou detall ens salta a la vista: en cap de les imatges es pot identificar els agents ja que CAP
D’ELLS PORTA EL SEU NÚMERO IDENTIFICADOR A L’ESQUENA. Talment sembla que la intenció
oculta dels responsables de l’operatiu fos que no els identifiquessin, i permetre la impunitat de
qualsevol excés en la seva intervenció.
https://catmemoria.cat/lloc/puigverd-de-lleida/

10. COL·LEGI ELECTORAL D’ALCARRÀS:
La següent població afectada per la violència de la Guardia Civil va ser Alcarràs, on la
concentració de persones a les portes del Casino de la ciutat, seu electoral, no va fer retrocedir
els agents. Davant centenars de persones i veïns de la localitat, desarmats, en actitud pacifica, i
sense requerir-los en cap moment per tal d’apartar-se, ni informar dels motius pels qual
estaven allà, van carregar contra els electors sense discriminar ningú.
Fins a 35 vehicles de la Guardia Civil van desplaçar-se a Alcarràs, operatiu que no s’havia vist
mai, ni pels atemptats del 2017 de Barcelona o Cambrils.
El detall que els agents no portin cap numero d’identificació, ja resulta preocupant. En cap de
les imatges es pot identificar els agents evidenciant que aquesta pràctica es una invitació a la
impunitat en la forma d’actuar dels agents.
https://catmemoria.cat/lloc/alcarras/

11. COL·LEGI ELECTORAL DE MENÀRGUENS:
A efectes merament il·lustratius del que va ser un patró de conducta de l’operatiu policial
arreu, per exemple a la localitat de Menàrguens fora del partit judicial i que per aquest motiu
no és objecte d’aquesta acció legal, l’exercici de violència per part dels agents va ser
lamentable. De nou, sense articular ni un sol mot als votants pacíficament concentrats a la seu
electoral, els agents van començar a agredir de forma violenta i brutal als veïns de la localitat.
Emperò, l’actitud dels veïns va seguir sent la de no reaccionar de forma violenta a les
agressions sofertes si no de demostrar que la no violència és el seu discurs. De nou, es posa de
manifest quina es la vertadera intenció dels directors de l’operatiu que no es altra que la de
passar per damunt de tot i tothom per tal d’impedir que les persones expressin la seva
voluntat, fins i tot incompleixen el mandat de la magistrada del TSJC que els comminava a no
alterar la convivència ciutadana.

https://catmemoria.cat/lloc/menarguens/
Arribats a aquest punt ens demanem per a que serveix que una magistrada dicti una
interlocutòria si els agents que l’executaran només ho faran en part? Podem afirmar que els
agents van actuar sota l’empara d’aquella resolució encara que només es dones compliment a
una part de la resolució?
I pel que fa al material requisat e intervingut, EN CAP CAS ES VA AIXECAR ACTA DELS BENS
RETIRATS, de manera que no podem saber quins bens dels que falten als locals electorals on
van actuar, estan en poder de la Guardia Civil, ni per quin motiu els van intervenir, ni on han
estat dipositats, ni tan sols si els restituiran en algun moment.
Per acabar, ens sorprèn que per part dels comandaments i polítics s’hagi fet tant èmfasi en la
cobertura de violenta i brutal l’actuació dels cossos i forces de seguretat de l’Estat espanyol, en
contraposició al cos de mossos d’esquadra i als agents de la GC que van actuar a Montgai o
l’Albagés: si en aquests casos no va ser necessari l’ús de la força, com es justifica la violència
que s’exerceix a la resta de poblacions on van actuar?

12. COL·LEGI ELECTORAL DE PONTS:
Als mateixos efectes que en el cas anterior, fem constar que l’actuació dels agents de la
Guardia Civil a Ponts, es la mostra de la violència gratuïta e injustificada exercida sense cap
mena de control i amb total impunitat. L’actitud dels agents, després de tot un dia trepitjant
els drets fonamentals de la població catalana, van ser la de seguir trepitjant els drets humans
de forma impune i dolosa, sabedors de dos fets innegables:
1.

Tota aquella violència, a aquelles hores, no servia de res i era del tot innecessària; i

2.
No trobarien oposició per part dels veïns de Ponts, tal com havia passat a la resta de
municipis on els seus companys havien intervingut i havien pogut agredir impunement
persones pacifiques amb els braços alçats en senyal de pau.
La intervenció de la Guardia Civil, a més, xoca frontalment amb l’actitud del CME qui sense
impedir l’actuació dels agents de la GC, sempre va prioritzar la integritat i la salut dels
lesionats.
Cops brutals, injustificats, gratuïts, actituds coercitives e intimidatòries, davant de ciutadans
pacífics, desarmats i compromesos amb els seus veïns, amb la democràcia i amb els drets
humans.
Totes aquestes actuacions dels 2 cossos de seguretat fins ara esmentats sobten, encara més,
quan es comparen amb la del cos de Mossos d’Esquadra, el tercer cos que va intervenir el dia 1
d’octubre i que també van procedir a enretirar urnes i tancar col·legis electorals, de fet en un
nombre superior al dels altres dos cossos junts, sense que consti ni un sol ferit per la seva
actuació.

En
aquest
sentit
també
apel·lem
al
contingut
gràfic
recollit
https://catmemoria.cat/lloc/ponts/ en relació al recull d’ imatges dels fets relatats.

a

Quart.- RECONEIXEMENT DELS FETS:
Consta que posteriorment el cap de la coordinació policial i querellat Sr. Pérez de los Cobos ha
manifestat en ser preguntat per aquest ús de la violència extrema contra ciutadans pacífics
que “la llei està per sobre de la convivència ciutadana”, és a dir, exactament el contrari del que
disposava la interlocutòria del TSJC que havia d’executar i que hem transcrit en el primer
apartat d’aquest escrit.
La Interlocutòria de data 27 de setembre de 2017 dictada per la Sala Civil i Penal del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en la causa Diligències Prèvies núm. 3/2017 que s’acompanya
de document núm. 1, com hem vist obligava a “adoptar todas aquellas medidas que impidan la
consecución del referéndum sin afectar la normal convivencia ciutadana”, però sembla que el
querellat “discrepa” de l’ordre judicial, l’aplica d’una forma no diferent sinó directament
oposada al mandat judicial i, lluny d’amagar-se’n, ho reconeix de forma expressa en dates
posteriors en ocasió de la seva declaració en seu judicial.

Cinquè.- INFORMES EMESOS PER DIFERENTS ORGANISMES DE DEFENSA DELS DDHH:
A més del reconeixement dels fets pel propi querellat, consta també que el dia 1 d’octubre
estaven a les diferents localitats esmentades diversos observadors internacionals d’entitats i
organismes de defensa dels drets humans que en dates posteriors han anat emetent informes
força detallats en que denuncien els fets, i que en aquest moment estem recopilant per
aportar a la instrucció. Un d’ells per exemple és:
-

Informe “Violación de derechos Civiles y políticos. Cataluña, septiembre y octubre
2017” a càrrec de IRIDIA, NOVACT, Institut dels Drets Humans de Catalunya i altres
entitats:
https://directa.cat/document/informe-violacio-de-drets-civils-politicscatalunya-setembre-octubre-2017
VI

CONSIDERACIÓ JURÍDICA DELS FETS:
Els fets relatats serien constitutius, en una primera aproximació i sens perjudici d’una ulterior
qualificació fruit del resultat de la instrucció, aquests serien constitutius dels delictes de:
-

delictes contra els drets individuals de l’art. 540 i següents del CP que impedeixen als
funcionaris públics i les autoritats, entre altres, prohibir una reunió pacífica o
dissoldre-la fora dels casos expressament previstos per la Llei;

-

-

-

delicte de tortures de l’art. 174 CP per la violenta, lesiva i abusiva actuació policial
ordenada i executada amb la finalitat de castigar i atemorir els ciutadans que anaven a
exercir el seu dret de vot;
delicte de prevaricació de l’art. 404 CP en relació a l’ordre de carregar i causar danys
als immobles de forma atemptatòria a la convivència ciutadana expressament prohibit
per l’ordre judicial que s’executava;
delicte de desordres públics de l’art. 561 en relació a l’art. 562 CP en atenció a
l’alteració dolosa i predeterminada de la convivència ciutadana;
i qualsevol altre delicte que es pugui determinar i identificar en el curs de la instrucció
pels fets que es puguin desprendre de la instrucció de la causa.

Entenem que es produeix un abús de càrrec per part dels agents actuants, consentida i
orquestrada pels comanaments i responsables de l’operació, tota vegada que la interlocutòria
del TSJC és clara quan diu que no s’han d’alterar les activitats programades, i s’incompleix de
forma conscient e intencionada, ja que en cap moment hi ha voluntat de retirar el material
electoral. Com es desprèn de les proves, els operatius no van respectar en cap moment les
formalitats mínimes exigibles per tal d’evitar l’ús de la força, posant així en evidència que la
voluntat darrera de tot l’operatiu no va ser tant la d’obtenir el material electoral –a la vista
està que en xifres globals es va requisar poquíssim material i únicament en alguns centres
escollits a l’efecte mentre continuava la votació en tota la resta-, sinó causar por i coaccionar
les persones que pacíficament exercien els seus drets fonamentals de reunió i expressió, i a
aquelles que no sent-hi presents tenien la voluntat d’anar a exercir els seus drets.
VII
Respecte a les DILIGÈNCIES D’INVESTIGACIÓ que s’hauran de practicar es demanen, de
moment, la pràctica de les següents:
1ª.- Es RATIFIQUI LA QUERELLANT, en la persona de la seva presidenta, SONIA MARTINEZ
ALBIÑANA, en el present escrit de querella criminal.
2ª.- DOCUMENTAL, consistent en:
i) Lliurar ofici a la DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL I A LA COMANDÀNCIA
GENERAL DE LA GUÀRDIA CIVIL a fi de que, en el termini improrrogable de quaranta-vuit
hores, informi sobre els següents extrems:
a) Informe sobre les actuacions portades a terme el dia 1 d’octubre de 2017 a les
localitats i col·legis següents: LLEIDA, SOSES, ALCARRAS, ARTESA DE LLEIDA, PUIGVERD
DE LLEIDA, CERVIÀ DE LES GARRIGUES, L’ALBAGÉS, MONTGAI i PONTS.
b) Número d’identificació dels agents actuants (tant el TIP com número operatiu) i la
funció que realitzava cadascun d’ells, així com dels responsables de cada operatiu, tant
pel que fa als antiavalots com pel que fa a la recollida del material electoral, observació
i vigilància, i policia judicial.
c) Comunicacions de les unitats de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil actuants amb la
Sala de coordinació del dispositiu.

d) Antecedents disciplinaris, en el seu cas, dels agents actuants.
ii) Demanar a la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREM testimoni de la declaració efectuada pel
querellat Sr. Diego Pérez de los Cobos el passat dia 1.02.2018 dins la causa especial
20907/2017, de què coneix la Secció 4a de la Sala 2a Penal del Tribunal Suprem, tota vegada
que els mitjans de comunicació han donat a conèixer que en la seva declaració el querellat
hauria reconegut ser conscient que el seu operatiu policial no es disposava a respectar el límit
fixat per la pròpia resolució judicial del TSJC en quant a no alterar la convivència ciutadana.
iii) Demanar a la SALA CIVIL I PENAL DE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
testimoni de les resolucions dictades relatives als fets del dia 1 d’octubre de 2017 i si van
existir altres instruccions que es van donar als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat respecte
aquests fets (anteriors i coetanis al dia 1 d’octubre de 2017).
iv) Lliurar ofici a la DELEGACIÓ DEL GOVERN A CATALUNYA - SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A
LLEIDA a fi de què informi sobre els següents extrems:
a) Instruccions orals i escrites donades a la Policia Nacional i Guàrdia Civil respecte a
les actuacions en els col·legis abans esmentats, així com qualsevol altra instrucció que
s’hagués donat.
b) Persones responsables de la organització del dispositiu policial i quines van ser les
seves funcions.
c) Criteri que van seguir per personar-se als col·legis esmentats i no en altres.
v) Lliurar ofici a la JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA a fi de remetre les actes de les
reunions celebrades la setmana anterior al dia 1 d’octubre de 2017.
vi) Lliurar ofici al cos de MOSSOS D’ESQUADRA, a fi que remetin còpia de les imatges dels
col·legis afectats. I a POLICIA NACIONAL I GUÀRDIA CIVIL còpia de les imatges de les càmeres
policials que duien durant l’operatiu.
vii) Es realitzi oferiment d’accions a la GENERALITAT DE CATALUNYA pels danys soferts a les
instal·lacions de la seva titularitat, tot acompanyant pressupost o factura dels mateixos i
havent-se de peritar, un cop rebuts.
viii) Lliurar ofici al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya a la demarcació de Lleida, a fi que lliurin
informe de la seva intervenció en relació a les víctimes de la violència policial l’1 d’octubre,
amb expressió del nombre de persones ateses i l’objecte de consulta.
ix) Reclamar els antecedents penals dels querellats.
3a.- MÉS DOCUMENTAL.- la que s’aporta amb aquesta querella i que consisteix en:
-

-

Document 1 i 2.- Adjunt s’acompanya l’acta fundacional de l’associació, així com
certificat de l’acord de presentació de la querella aprovat en l’assemblea general de
l’entitat.
Document 3.- Còpia de la resolució del TSJC que ordenava l’actuació.

-

Document 4.- Informe emès pel “SERVEI CATALÀ DE LA SALUT” consistent en “Informe
sobre els incidents dels dies 1 al 4 d’octubre de 2017” on es ressenyen els pacients
atesos durant la jornada electoral i dies posteriors a conseqüència de les càrregues
dels cossos policials de l’Estat.

4a.- DECLARACIONS DELS INVESTIGATS.- Que, un cop identificats els agents, s’acordi la seva
declaració judicial com a investigats.
5a.- TESTIFICALS.- per a que siguin citades persones que van presenciar els fets la filiació de les
quals s’aportarà en el moment d’admissió a tràmit.
I totes les diligències que es puguin derivar de les anteriors.

VIII
Respecte al procediment, aquesta causa s’haurà de tramitar d’acord al Procediment Abreujat
dels arts. 779 i ss LECrim.

Por tot això i exercitant en nom de la meva representada les accions penals i civils que li
corresponen en l’exercici de l’acció popular,
SOL·LICITO AL JUTJAT: Que admeti el present escrit amb els documents que s’acompanyen;
se’m tingui per comparegut i com a part acusadora popular en representació de l’”ASSOCIACIÓ
ADVOCACIA PER LA DEMOCRÀCIA – DEMARCACIÓ DE LLEIDA” i admeti la present querella i
acordar la pràctica de les diligències d’investigació que es demanen a fi d’esbrinar la identitats
dels autors dels fets exposats en el present escrit de querella criminal i acordant, en el seu dia,
donar trasllat de les actuacions a les acusacions per formulació, en el seu cas, dels
corresponents escrits d’acusació, adoptant les mesures cautelars personals i reals procedents i
remetent el procediment a l’òrgan encarregat pel seu coneixement i enjudiciament.
ATRESSÍ MANIFESTO: Atès que en el document núm. 4 que s’acompanya sobre els pacients
atesos durant la jornada electoral i dies posteriors a conseqüència de les càrregues dels cossos
policials de l’Estat es desprèn que a la Regió sanitària de Ponent també s’hi inclou i ser un fet
notori que a les localitats esmentades van haver-hi diferents ferits per la càrrega policial i atès
que el jutjat de guàrdia (Instrucció 4) deu haver rebut fulls d’assistència sanitària i denúncies
de diferents persones que es trobaven al lloc dels fets, interessa:
• S’APORTIN al present procediment una relació de tots aquells fulls d’assistència hospitalària
rebuts pel Jutjat de guàrdia el dia 1 d’octubre de 2017 i següents relacionat amb aquell dia, així
com diligències prèvies obertes pel mateix motiu.

Per la qual cosa,
SOL·LICITO AL JUTJAT: S’acordi de conformitat.

Lleida, setze març de 2018.

ADVOCACIA PER LA DEMOCRÀCIA
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Procuradora

