
Relatorio sobre actuacións policiais nos días 24-25 de
xullo de 2022

Tanto por observación propia como por numerosos testemuños recollidos
de persoas que se viron directamente afectadas, EsCULcA puido constatar
que durante a tarde-noite do 24 de xullo e a mañá do día 25 de 2022 os
fortes controis policiais que costuman acompañar as celebracións políticas
destas datas aumentaron moi substancialmente este ano.  Un aumento que
afectou  tanto  a  medios  e  axentes  mobilizados  -policías  à  paisana  e
uniformados, a pé, a cabalo, en vehículos terrestres e aéreos, nos accesos a
Compostela e nas rúas da cidade- como a control directo e identificación de
persoas.  Ora,  esta presión policial dificilmente pode ser xustificada pola
necesidade de evitar a comisión de delitos xa que as persoas afectadas por
este control, xa excesivo en anos anteriores, non se caracterizan por teren
cometido ou teren intención de cometer delito algún se non por os axentes
lles atribuíren un determinado perfil  ideolóxico (nacionalista),  quer sexa
pola  língua  en  que  se  expresan,  quer  por  sinais  externos  (lendas  em
camisolas, crachás, bandeiras, etc.) que as identifican con esa ideoloxía.

Paradoxalmente, este aumento desproporcionado da presión policial sobre
un concreto sector social produciuse poucos días despois de ter entrado em
vigor a Lei Integral  para a Igualdade de Trato  (Lei 15/2022, de 12 de
xullo), que  no seu artigo 18 , sinala explicitamente que as Forzas e  corpos
de Seguranza evitarán a  utilización de perfis  discriminatorios “sen unha
xustificación obxectiva".
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Tarde-noite do 24 de xullo

Cadeia humana

18:00 horas

En  Cinco  Rúas,  nove  policías  á  paisana  interceptan  un  grupo  de  sete
persoas  (ICP,  AGF, XBF, PSC, NVL, MGP e IGL) que levan material
(faixas e coletes amarelos do servizo de seguranza) para a concentración e
posterior  marcha  da  chamada  Cadeia  Humana, unha  mobilización  que
convoca  cada  ano o organismo anti-represivo CEIVAR para reclamar  a
liberdade  das  presas  e  presos  independentistas  galegos.  Tamén  son
interceptados dous adolescentes que se encontraban nese momento xunto
ao grupo mais non tiñan relación ningunha con el.

Desde o primeiro momento, a actitude dos axentes é intimidatoria e, apesar
da difícil xustificación da medida, ou talvez por isso mesmo, responden con
evasivas as preguntas que lles formulan as persoas identificadas. Por qué as
paran? Por “motivos de seguridad”. Por que unicamente elas e non outras
persoas que tamén circulan pola rúa? “Ya os lo dirá mi superior”.

Durante o proceso de identificación, un par de persoas (A.R.V. e S.Q.G.)
aproxímanse do grupo para se informaren do que acontece e tamén son
identificadas.

Os axentes inspeccionan todas as pertenzas das persoas identificadas.

 

18:30

Un  número  incomprensibelmente  elevado  de  furgóns  policiais  rodea  a
Cadeia Humana na Praza de Galicia de Compostela  antes de a  marcha
comezar a percorrer as rúas da zona vella. Cando realiza o seu percurso
polas  rúas  da  cidade,  a  manifestación  é  observada  por  un  enorme
dispositivo de axentes fortemente armados cuxa función máis parece unha
tentativa  de  amedrontar  e  sinalar  como  perigosas  as  persoas  que  se
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manifestan do que a  de impedir  a comisión dun -en absoluto probábel-
delito.

Por  primeira  vez,  despois  de  anos  realizando  o  mesmo  traballo  sen
obstáculos, a fotoxornalista do medio dixital  GalizaContraInfo, que cobre
anualmente  as  diferentes  actividades  reivindicativas  dos  días  24-25  de
xullo, é interceptada por axentes do dispositivo policial que tentan impedir
a grabación da Cadeia Humana.
 

 19:15

Na altura da Virxe da Cerca,  J.L.L. e A.B.C.R. tentan pendurar unha faixa
nun dos muros da Praza de Abastos cando algúns axentes lles adverten que
essa  acción  non  é  permitida.  J.L.L.  e  A.B.C.R.  peden  desculpas  e
abandonan  o  lugar.  Cando  se  encamiñan  á  Cadeia  Humana para  se
incorporar  à  marcha   son  interceptados  por  un  grupo  de  10  policías  á
paisana que, de modo agresivo e sen mediar incidente algún que puidese
xustificar a medida, lles ordenan identificarse. Un deles agarra A.B.C.R.
polo pescozo.

A.B.C.R. solicita ao axente ver o seu número de identificación persoal e a
resposta é un empurrón, apesar de A.B.C.R. portar muletas e estar ben à
vista a xeonlleira que é obrigado a levar por causa dunha lesión. Os axentes
fan burla deles polo “medo que teñen”.  Os dous activistas explican que
non  buscan  problemas,  que  se  identificarán  de  inmediato  mais  que  é
preciso ter calma. “Calma tu que eres el que está temblando”, responde un
dos axentes.

Finalmente, sen abandonaren em ningún momento a actitude intimidante,
os axentes conducen J.L.L. e A.B.C.R. á parte posterior dun furgón policial
co manifesto obxectivo de evitar que outras persoas poidan ser testemuñas
de tan irregular intervención. No curso da inspección das súas pertenzas, os
axentes encontran na mochila de J.L.L. botes de fume legais. Afirman que
os botes son ilegais e que os encontraron nas pertenzas dos dous activistas.
A.B.C.R.  rebate  esta  afirmación  e  a  reacción  dos  axentes  é  novamente
ameazas  e  empurróns.  Despois  de  10  minutos  de  retención,  ao
comprobaren que nas mochilas  non hai  nada que poida ser  considerado
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sospeitoso, confiscan os botes de fume e deixan marchar os activistas entre
risas e ameazas.

Ningún dos axentes deu a coñecer o seu número de identificación persoal
apesar dos requerimentos de J.L.L. e A.B.C.R. Finalmente, estes optan por
non insistir pois comproban que a cada pedido aumenta a agresividade dos
axentes. Convén notar que os estes son 15 (5 uniformados e 10 á paisana) e
os activistas apenas 2. 

19:30

Ao rematar a marcha da Cadeia Humana, un grupo dunhas 10/12 persoas
diríxense ao centro social Escárnio e Maldizer. Entre outras, A.F.G., I.L.D.,
A.L.S., L.M.C., R.T.V., I.D.S., O.P.T., A.G.A. e L.P.D.

O grupo é interceptado por un dispositivo de numerosos axentes á paisana
situados na entrada de Casas Reais que lles piden ver a súa documentación.

Cando os activistas preguntan por qué son identificados, as respostas non
son unánimes.  Uns axentes contestan que se  trata  dun control  rotineiro,
outros alegan razóns de seguranza “porque veñen dunha manifestación” e o
resto afirma directamente que porque si ou porque “les dá la gana”.

As  persoas  interceptadas  insisten  em coñecer  as  causas  da  intervención
policial  e  lembran  aos  axentes  que  non  podem  identificalas  sen  causa
obxectiva  que o xustifique (Lei  15/2022).  Os axentes  fan caso  omiso e
continúan co seu procedemento.

Ao veren que  un dos  activistas,  A.L.S.,  está  grabando a  súa  actuación,
varios  axentes  reaccionan afirmando que  é  ilegal  filmar  unha actuación
policial e ameazan o activista con lle abrir expediente sancionador (3001
euros de multa).  Un dos axentes opta por grabar co seu teléfono móbel
A.L.S.

Pasados  10  minutos  de  espera,  os  axentes  proceden  a  devolver  os
documentos  de  identidade  aos  activistas  e  informan  a  A.L.S.  que
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decididamente vai ser proposto para sanción por unha falta de respecto á
autoridade.

Antes  de  abandonaren  o  lugar,  algunhas  persoas  insisten  en  pedir  aos
axentes o número das súas placas de identificación, que até aí mantiveran
celosamente  ocultas.  Os  axentes  non  ceden  e  un  deles  empurra  I.L.D.
contra unha parede agarrándoo pola cara. I.O.D. reclama saber quen é o
superior, mais non obtén resposta. Tamén pregunta directamente a varios
axentes con igual resultado negativo.

Finalmente chega unha furgoneta, os axentes van entrando nela e un deles,
con comportamento que permite supor que se trata do superior, afirma en
voz alta que ninguén vai dar números e exhorta os activistas a marcharen.

No entanto, un dos axentes mostra a súa placa (núm. 99271). Outros catro
din em voz alta os seus supostos números de identificación (93244, 88480,
99271,  88343)  e  néganse  rotundamente  a  mostrar  as  placas,  o  que
loxicamente impede comprobar a veracidade do que afirman.

20:00

Ao saíren do tradicional acto de homenaxe a Castelao e Rosalía de Castro
que  todos  os  anos  organiza  Galiza  Nova  o  24 de  xullo  no Panteón de
Galegas e Galegos Ilustres de San Domingos de Bonaval, X.M.V. e U.V.
diríxense ao casco antigo de Compostela. Cando chegan á entrada de Casas
Reais, observan que un grupo de 4/5 persoas está discutindo cos axentes
situados  no  lado  esquerdo  da  vía  porque  estes  lles  cortan  o  acceso  ao
interior da cidade en tanto outras persoas transitan sen problemas.  Ao se
aproximaren, X.M.V. e U.V. son interceptados polos axentes e un deles
indícalles que non poden pasar.  Diríxense portanto ao lado dereito da vía,
onde se  circula  libremente,  mais  o  mesmo axente  lles  berra:  “No sabes
escuchar a las personas? Te digo que no se pasa”. A isto X.M.V. responde
preguntando  varias  veces  como  é  posíbel  que  outras  persoas   (que  el
mesmo sinala) podan pasar e eles non.  O axente ignora a pregunta mais,
como non cede na súa actitude, X.M.V. e U.V. vense obrigados a entrar no
casco antigo pola Virxe da Cerca.
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Compre  sinalar  que  as  persoas  que  eran  interceptadas  pola  policía  na
entrada de Casas Reais tiñan unha cousa en común: todas elas, con ou sen
simboloxía nacionalista à vista, falaban galego.

20:30: Manifestación da Mocidade pola Independência

Cando  se  dirixen  à   a  tradicional  manifestación  da  Mocidade  pola
Independência,  que  ten  lugar  todos  os  anos  no  serán  do  24  de  xullo
organizada  por  diferentes  entidades  xuvenís,  N.V.L.  e  H.M.P.  son
identificados à altura da Praza do Pan por tres axentes non uniformados que
tamén revistan as súas pertenzas.

Como noutros casos, tamén aquí a identificación carece doutro fundamento
que o perfil ideolóxico atribuído ás persoas afectadas. Os policías confiscan
os paus da faixa que os activistas portan para levantar na manifestación.

Posteriormente,  xa  no  interior  da  concentración  na  Alameda,  son
identificadas varias  persoas situadas  por trás  dunha faixa do Organismo
Anti-Repressivo  CEIVAR  sen  que  tampouco  neste  caso  teña  mediado
incidente  algún que  poida  xustificar  a  intervención  policial.  As persoas
identificadas son: I.C.P., P.S.C., U.C.S., M.B.F. e O.J. Os axentes tamén
revistan as pertenzas dalgunhas delas e preguntan se levan algún tipo de
espeto  ou  navalla.  A  actitude  dos  axentes  é  en  todo  momento  hostil,
intimidante e provocadora apesar da ausencia absoluta de incidentes.

Outras  dúas  persoas  que  pasan  polo  lugar  nese  momento  e  fan  un
comentário crítico sobre o desproporcionado dispositivo policial tamén son
identificadas.

E o mesmo acontece a outros tres mozos que circulan nas proximidades da
manifestación sen intención de se integraren nela. Quer sexa polo aspecto
físico, o corte de cabelo ou os piercings nas orellas, o caso é que os tres
xovens non só son identificados, tamén son sometidos a unha inspección
corporal por apalpamentos.

Durante todo o seu percurso, a manifestación xuvenil decorre escoltada por
dous  furgóns  policiais  e  numerosos  axentes  da  UIP.   Outro  grupo  de
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axentes  anti-disturbios  sitúase  no  inicio  da  marcha  en  tanto  na  parte
posterior varios furgóns  fechan o cortexo.

Cando a marcha finaliza na Praza do Pan e a xente comeza a dispersarse,
numerosas persoas son impedidas de acceder por diferentes rúas á zona
histórica da cidade ao mesmo tempo que son obrigadas a dirixirse á rúa
Algalia onde moitas delas son identificadas.

A rúa das Ánimas á bloqueada por axentes sen que ninguén explique as
razóns.

Tamén sorprende o considerábel aumento do número de axentes á paisana
que vixian a  manifestación desde  o interior  da marcha.  Noutros anos  o
número de ‘secretas’ era sensibelmente inferior e mesmo se podería pensar
que o esforzo por pasar despercebidos tamén era maior que este ano.  

Concerto MPI e Briga 

Tamén o concerto organizado polas asociacións  xuvenís  MPI e Briga é
controlado por un forte dispositivo policial que se sitúa na entrada da rúa
Algalia.

25 de xullo

Na mañá do 25 de xullo son instalados numerosos controis policiais nos
accesos a Compostela.  Por exemplo, nas portaxes da AP-9 (na saída de
Compostela  Norte),  a  policía  para,  identifica  e  inspecciona  moitos  dos
vehículos que se dirixen à cidade. O único elemento que teñen em común
estes  vehículos,  cando  menos  aparentemente,  é  que  todos  eles  exhiben
algún tipo de símbolo nacionalista.

As persoas que chegan a Compostela en autobús son obrigadas a camiñar
desde o estacionamento de Xoan XXIII en medio a unha abafante presenza
policial.  Cada  vinte  metros,  grupos  de  militares  com  metralladoras,
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impeden circular polas rúas próximas á Praza do Obradoiro. Para chegar á
Alameda, é preciso baixar até o Pombal.

Na portaxe AP9 saída Compostela Norte

Ao pasar  a  última portaxe  da AP9,  antes da  saída Santiago Norte,  está
situado un dispositivo policial  que ordena parar deterrminados vehículos.

Un axente para un coche e pregunta a outro armado cun semi-fusil se na
parte  traseira  do  vehículo  hai  un  autocolante  GZ.  Este  segundo  axente
responde  negativamente  e  nesa  altura  o  primeiro  aproxímase  do  lateral
esquerdo  do  coche  e  observa  que  o  condutor  veste  unha  camisola  coa
imaxe de Lenin.

Ordénalle  esperar  até  sair  outro  dos  vehículos  interceptados  e  despois
indícalle onde deve estacionar. Identifica o condutor e e dá orde de sair do
coche e abrir a bagaxeira. Esta está chea de material para vender nun posto
da Alameda de Compostela.

O axente colle un libro e di ao condutor que espere ao lado. Diríxese a un
indivíduo non uniformado que está situado a uns 40-50 mts. e  móstralle o
libro.  Regresa  3  minutos  despois,  toma  fotografías  de  todo  o  material
gardado na bagaxeira, así como dunha gorra coa bandeira de Portugal.

A seguir, indícalle que pode marchar.

No Paseo da Alameda

10:00 – Venda de material político 

Dúas patrullas da Policía Municipal tentan expulsar do Paseo da Alameda
os postos de venda de material asociativo que todos os anos se instalan alí
na  mañá  do 25 de  xullo.  O pretexto  é  que  as  diferentes  entidades  que
colocan  as  súas  mesas  co  material  carecen  de  autorización  de  venda
ambulante.
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E, efectivamente, iso é así porque desde hai 40 anos a instalación para a
venda deste material se realiza todos os 25 de xullo sen que sexa necesario
recorrer a trámite burocrático algún. Unha actividade que non perseguiu
ningún dos diferentes gobernos municipais que tivo a cidade durante esas
catro décadas.

Diante do requerimento dos guardas, a xente reúnese em asemblea e decide
non retirar as mesas. Os axentes da Policía Local identifican as persoas que
se presentan como responsábeis da decisión por cada mesa e comunícanlles
que recibirán notificación de denuncia por desobediencia á autoridade.

12:00 – Manifestación do BNG

Tamén na manifestación convocada polo Bloque Nacionalista Galego se
deixa sentir  este ano a presión policial desproporcionada e inxustificada
con  que  son  acompañadas  todas  as  expresións  políticas  de  carácter
nacionalista, tanto na saída da marcha como durante o seu percurso polas
rúas da cidade.

A altura da Rúa Nova, un vehículo policial está situado de maneira que
impede  pasar  os  manifestantes  e  interrompe  o  curso  normal  da
manifestación. Despois de a marcha ser obstaculizada durante uns minutos,
os organizadores optan por escoller unha vía alternativa para que esta poda
continuar sen incidentes. 

Compre sinalar que o traxecto previsto fora comunicado en tempo e forma
á Subdelagación do Goberno español.
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