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Anaïs Franquesa: “S’han traspassat línies
vermelles; hem rebut relats absolutament
esfereïdors de violència extrema”

Anaïs Franquesa és advocada i membre d'Iridia. Aquesta setmana,
Iridia i diverses entitats més han impulsat #SomDefensores, una
xarxa de 70 observadores per fer un seguiment de l’1-O i
denunciar, assessorar i protegir drets bàsics. Franquesa valora a
CRÍTIC la jornada del referèndum.

Laia Soldevila / @laia_soldevila

Anaïs Franquesa és advocada i membre d’Iridia, un equip multidisciplinari d’advocades,
psicòlogues, periodistes, politòlogues i sociòlogues que denuncien les vulneracions de drets humans
a través de l’atenció jurídica i psicosocial. Aquesta setmana, Iridia i diverses entitats més han
impulsat #SomDefensores, una xarxa de 70 observadores de drets per fer un seguiment de l’1
d’octubre i denunciar, assessorar i protegir drets bàsics. Franquesa valora a CRÍTIC la jornada del
referèndum.

Com valoreu des d’Iridia la resposta policial que ha donat el Govern espanyol a les
votacions del referèndum?

La resposta és molt greu. És intolerable i injustificable. Ara no toca entrar a valorar si el referèndum
és legal o no. Hem vist durant tot el dia càrregues injustificables contra tot tipus de persones que
estaven a terra amb les mans aixecades o estaven esperant per votar, un dret bàsic. Els cossos
policials han seguit en la línia que portaven aquestes darreres setmanes, quan nosaltres ja havíem
reportat vulneracions de drets humans greus. Avui s’han traspassat totes les línies vermelles. Les
xifres oficials ja diuen més de 700 ferits i a Iridia estem rebent relats absolutament esfereïdors de
violència extrema. N’hem recopilat més de 100.

De quin tipus d’il·legalitats heu rebut denúncies a Iridia?

Hem rebut moltes denúncies d’ús del bastó policial en zones com el cap i altres zones sensibles
sense pensar en les conseqüències del que això implicava. Hi ha hagut persones grans amb ferides
al cap. Hi ha hagut també moltes agressions a la cara. També s’han denunciat moltes vexacions i
ara, a última hora, ens està arribant que moltes agressions a dones han estat de caràcter sexual. Els
han fet tocaments i han rebut insults clarament de gènere. En determinats instituts s’ha agafat gent
i se’ls ha llançat escales avall, com s’ha pogut veure en un vídeo. Hem rebut denúncies d’impactes
de bales de goma…

Però les bales de goma són prohibides a Catalunya?

El Parlament va prohibir l’ús de les bales de goma. La qüestió és que la resolució no especifica que
és al territori català, però és clar que les prohibeix per part dels Mossos d’Esquadra. En tot cas, hi
ha un consens de la societat catalana que les bales de goma s’han d’erradicar i així es va aprovar en
seu parlamentària. Per això no s’haurien hagut d’utilitzar. En general, ha estat desproporcionat tot.

https://www.elcritic.cat


Crític SCCL - www.elcritic.cat
2 / 2

L’actuació policial no semblava destinada a aturar les votacions, sinó que semblava voler donar un
missatge de violència per generar por i desmobilització. L’ús de la força que han fet no tenia
justificació perquè no hi ha hagut cap provocació prèvia ni cap agressió per part de la gent, almenys
per tot el que ens arriba i totes les imatges que hi ha a les xarxes.

Quin balanç feu de la tasca que ha fet #SomDefensores fins ara?

Creiem que tota la feina que s’ha fet des de #SomDefensores ha sigut molt útil, per desgràcia. Ens
imaginàvem que aquest nivell de repressió podia arribar, pels dies previs que hem passat, i és per
això que vam impulsar la xarxa per defensar els drets humans amb observadores per monitorar
qualsevol vulneració. Les observadores han estat al carrer des de les 5 del matí i han passat per tots
els col·legis de Barcelona. Hi ha hagut seus electorals on tot ha transcorregut amb normalitat i n’hi
ha hagut algunes on han transcorregut escenes policials molt greus. Estem monitorant totes les
dades per tenir una dimensió clara del que ha passat. Volem posar en valor la tasca de les
observadores i també la feina que ha fet l’equip psicosocial de suport a la gent. Hi ha moltes
persones afectades per les escenes de violència que hem vist i que, com sabem, no només generen
un impacte físic —que també—, sinó psicològic, que és molt més greu i dura més temps. Per això
creiem que han estat molt important els psicòlegs i psicòlogues que s’han mogut per les zones
oferint el seu suport. Aquest suport psicosocial, el continuarem donant a la seu de la fede.cat els
pròxims dies.

Com funciona el dispositiu psicojurídic per a agredits?

El dispositiu ha funcionat tot el dia a la seu de la fede.cat. Allà hi ha un equip de psicòlegs i un de
jurídic que han atès gent. Sobretot han atès observadors i observadores que també han quedat
impactats pel que han vist, sobretot perquè la figura d’observador no et permet intervenir i el suport
psicològic de després és important. Aquest dispositiu s’allargarà tota aquesta setmana. Es crearan
espais col·lectius perquè la gent pugui anar-hi i parlar. Com a Iridia, continuarem oferint el servei
d’atenció i denúncia, que sempre funciona amb un equip psicojurídic. Les entrevistes sempre les fa
un psicòleg i un advocat per poder identificar com està la persona psíquicament i tenir un relat
jurídic.

De les dades que esteu recollint avui sobre agressions i vulneracions de drets —i de les
acumulades dels darrers dies—, què en fareu?

Teníem un objectiu molt clar: que seríem al carrer i no deixaríem passar cap vulneració de drets
humans. El que estem fent és recopilar de tot el que estem veient per, d’entrada, incloure-ho
en l’informe que vam presentar ahir i que vam començar fa una setmana. L’enviarem el 7 d’octubre
a totes les instàncies internacionals, les Nacions Unides, a tots els relators, al Consell d’Europa i a la
Unió Europea i, aquí, al Síndic de Greuges i al Defensor del Poble.

Teniu esperances que les vostres denúncies facin actuar els organismes internacionals?

Avui el món està mirant què passa a Catalunya. Les Nacions Unides es van pronunciar fa un parell
de dies i un relator especial de llibertat de manifestació i també l’expert independent d’ordre
democràtic van mostrar el seu malestar pel que estava succeint llavors. Avui ha sigut molt més greu
i esperem que es pronunciïn amb una condemna de tot el que ha passat.

http://www.lafede.cat/som-defensores/
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