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La policia desallotja 6.000 persones
a Barcelona per aglomeracions
El primer divendres
sense toc de queda
obliga Mossos i
Guàrdia Urbana
a intervenir a Gràcia
REDACCIÓ Barcelona

Els Mossos d’Esquadra i la
Guàrdia Urbana de Barcelona
van desallotjar 6.000 persones
divendres a la nit i dissabte a la
matinada, la segona sense toc
de queda després de la decisió
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de no
avalar la pròrroga d’aquesta
mesura a la ciutat.
Segons fonts municipals, de
les 6.000 persones desallotjades, unes 3.500 estaven a les
places de Gràcia, coincidint
amb la festa major del barri,
mentre que les altres s’han produït en espais habituals de concentració de persones, com les
platges o el passeig del Born.
Gràcia, que celebrava la festa
major, va tornar a ser un dels
principals punts de trobada per
a la gent que volia estar al carrer fins a altes hores de la matinada. Tot i que les comissions
de festa van anunciar que no
allargarien els horaris dels concerts, centenars de persones es
van quedar a les places fent bo-
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de l’espai públic com pel consum d’alcohol.
Les imatges de divendres al
barri de Gràcia són pràcticament les mateixes que es van
poder veure dijous passat, coincidint amb l’aixecament del toc
de queda a la capital catalana.
Durant aquella nit, la Guàrdia
Urbana i els Mossos d’Esquadra van desallotjar prop de
4.000 persones per fer botellot
o causar molèsties als veïns.
D’aquestes, la meitat es van
concentrar a la festa major de
Gràcia, mentre que la resta es
trobava a les platges.
A la resta de Catalunya també
s’han produït incidents aïllats
rellevants, com en el cas de

A Campllong, un
botellot de 100 joves
ha acabat amb actes
de vandalisme
i pintades a l’església
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Aglomeracions sense control a les festes del barri de Gràcia

tellots, sense utilitzar la mascareta i sense respectar la distància de seguretat.
Les aglomeracions més importants es van produir als
carrers adjacents a les principals places del barri on se
celebraven els concerts. Les

places estaven acordonades i
vigilades per la Guàrdia Urbana
i personal de seguretat, i tan
sols es permetia l’accés a veïns
de la zona, artistes i personal de
neteja.
A partir de dos quarts de
dues, els controls van aixecar i

l’accés a les places va quedar
obert.
Tot i que la nit va transcórrer
sense incidents greus, el tinent
d’alcaldia de Seguretat, Albert
Batlle, va reconèixer que es van
produir imatges “que no agraden”, ja sigui per la “saturació”

Campllong, on les autoritats locals han denunciat unes pintades a la façana de l’església. Els
fets es van produir la matinada
d’aquest dissabte durant un
concert de Doctor Prats en el
marc de la festa major que es feia darrere del local social de
Campllong. Just a l’esplanada
posterior, al costat de l’església,
es van concentrar prop d’un
centenar de joves que no estaven en el concert i que van anar
fins allà “només a fer festa i bretolades”, segons l’alcalde de
Campllong, Lluís Freixas. Aquí
van estar bevent i fent festa fins
a les sis del matí i van fer pintades a l’església parroquial.c

