
Moció de la Candidatura d’Unitat Popular en suport als afectats per l’actuació 
policial ocorreguda al final de la passada nit del Correfoc de Manresa 

La matinada de dimarts 28 d’Agost de 2012, a l’acabament de la nit del correfoc, es van produir els 
fets que explicarem a continuació: 

Mentre moltes de nosaltres acabàvem de gaudir de la Festa Major d’enguany amb l’actitud  pacífica 
i festiva tradicional a Manresa per aquestes dates, van arribar a la Plaça Major  nombrosos efectius 
de la policia local i dels Mossos d’Esquadra equipades amb material  antiavalots. Sense cap tipus  
d’avís previ ni de diàleg van formar un cordó i van empènyer la  multitud cap al carrer Sant Miquel 
i la baixada del Carme. En el procés, van detenir a una  persona de forma injustificada,cosa que va  
provocar l’indignació dels allí presents, agombolats en un tap, a la qual cosa va seguir la càrrega 
indiscriminada de la policia amb la intenció de  desallotjar la plaça. Aquesta agressió es va produir  
de forma molt violenta i sense cap tipus d’explicació, donant com a resultant la formació d’un cordó 
policial a les boques dels ja esmentats carrers i un altre al mateix punt però de cara a la plaça. 

La  policia,  tant  els  Mossos  d’Esquadra  com  la  Policia  Local  de  Manresa,  va  respondre  amb 
violència a les demandes d’explicacions als ciutadans allí presents, deixant com a resultat almenys 
una vintena de  persones ferides que van requerir d’atenció mèdica i nombroses persones afectades 
tant en  forma de contusions com psicològicament. Nombroses persones presents van enregistrar els 
fets amb els seus mòbils, i fou duent a terme aquesta acció com va ser detinguda una altra persona.  
Com a agreujant, una gran proporció dels efectius Antiavalots dels Mossos d’Esquadra no duien la 
placa d’identificació com prescriu la llei ni s’identificaven a petició de la ciutadania. 

Nombroses persones ferides van concórrer a l’Hospital General de Manresa per a ser atesos, on un 
d’ells va ser identificat i intimidat al sortir de l’ambulància i abans de ser atès. En cap dels casos els  
metges  de  guàrdia  van  voler  incloure  a  l’informe  mèdic  la  versió  dels  afectats  en  la  que  les 
contusions haurien estat provocades per cops de porra de la policia, com poden recollir. A més, les 3 
persones  identificades  a  part  dels  detinguts  (2  d’elles  a  la  plaça  i  la  darrera  ja  esmentada  a 
l’Hospital)  surten  a  les  seves  diligències  policials  acusats,  entre  d’altres,  d’atemptar  contra 
l’autoritat i d’incitar a la violència. En tots els casos considerem que és manifesta la manipulació 
policial dels fets ocorreguts a la plaça. El balanç en xifres de la nit és de 2 detinguts, 5 identificats i 
acusats, de vora una vintena de ferits - 13 d’ells amb informe mèdic - i d’una ciutadania indignada 
per la impunitat de l’actuació policial. 

Malgrat les diferents i canviants exposicions dels fets per part de l’Equip de Govern i la pròpia 
Policia Local volem destacar que: en cap moment abans de la càrrega policial les persones presents 
a la plaça van mostrar cap tipus de resistència ni cap actitud violenta. A més a més, volem mostrar 
el nostre rebuig i descontent per les dues detencions produïdes de forma violenta i injustificada, així 
com de la manipulació dels fets per part dels informes de la policia. En darrer lloc, i manifestant 
així la indignació més gran, creiem que mai ha estat-  ni en aquest cas – necessària la intervenció 
dels Antiavalots per a netejar la plaça Major en la darrera nit de les Festes de la ciutat. 

Ja  des  de  poques  hores  després  els  ciutadans  afectats  treballarien  per  mobilitzar  la  societat  
manresana en resposta als fets ocorreguts. El mateix dia a les 7 de la tarda es convocaria una 
concentració amb manifestació pels carrers de la ciutat on la resposta ciutadana seria notable. Més 
de mig miler de persones es reunirien per rebutjar l’actuació policial i les detencions injustificades 
després de la nit del Correfoc. Una setmana després, el diumenge 2 de setembre, es convocaria una 
xocolatada  popular  amb  actes  festius  de  caràcter  cultural,  motivada  per  la  recaptació  de  fons 
destinats a les possibles multes dels detinguts. En aquest cas es reunirien novament mig miler de 
persones en suport al col·lectiu d’afectats. En ambdós actes, l’actitud dels assistents seria pacífica i 
es congregaria gent de totes les edats, units per la indignació pels fets. Considerem que la societat és 



conscient que en aquella plaça els  afectats eren els darrers criminals, i  que qualsevol ciutadà o 
ciutadana podria haver estat víctima de l’actuació policial.
 
Atès que l’autoritat que va demanar la intervenció dels Antiavalots va ser un sergent de la Policia 
Local  de  Manresa,  i  que  la  responsabilitat  d’aquest  cos  recau  en  la  Regidoria  de  Seguretat 
Ciutadana. 

Ates que l’objectiu de l’actuació policial era facilitar la neteja de la plaça, i que el resultat mostra la 
desmesurada i innecessària intervenció dels cossos policials en l’operació.
 
Atès el  manifest  suport  de la societat  manresana als  afectats,  reiterat  en accions  de protesta  i  
solidaritat per víctimes, testimonis dels fets ocorreguts i altres sectors de la societat civil, i destacant 
que la única versió que contradiu els fets presentats en aquesta moció i en els informes orals és la 
dels informes dels Mossos d’Esquadra i les seves denúncies.  

En primer lloc, demanem que l’Ajuntament manifesti el seu suport a les persones afectades i 
sobretot se solidaritzi amb els detinguts i imputats. 

En segon lloc, demanem que l’Ajuntament manifesti la seva contrarietat envers l’actuació policial, 
tant  de  la  Guàrdia  Urbana  com  dels  Mossos  d’Esquadra.  I  en  aquest  sentit,  demanar  que 
l’Ajuntament  i  els  partits  polítics  de la  ciutat,  a través dels seus representants  al  Parlament  de 
Catalunya, presentin una queixa formal al Departament d’Interior. 

En  tercer  lloc,  demanem  explicacions  i  exigim  responsabilitats  a  la  Regidora  de  Seguretat  
Ciutadana així com el seu cessament com a responsable política dels fets ocorreguts.


