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VÍDEOS La Guàrdia Urbana
desallotja de l'acampada de plaça
Universitat

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat cap a la una de la matinada d'aquest
dimecres les tendes de plaça Universitat després de 20 dies d'acampada en una protesta
que va començar després de fer-se pública la sentència de l'1-O. Un fort dispositiu policial
format per una vintena de furgonetes del cos de seguretat local ha irromput a aquella hora a la
zona hi ha ordenat el desallotjament. La policia ha protagonitzat alguna càrrega contra els
concentrats en els punts on es resistien més, però finalment s'ha fet marxar tothom. El
desallotjament arriba quatre dies després que els Mossos d'Esquadra identifiquessin les 117
persones que hi havia en aquell moment, i que en detinguessin una per una ordre judicial
pendent.
La vintena de furgonetes de la Guàrdia Urbana han tallat la Gran Via a l'altura del carrer Aribau i
els agents han començat a desmuntar el campament, retirant el material que els barrava el pas
fins a les tendes i posteriorment aquestes instal·lacions. Alguns dels acampats han recriminat
als agents que no els deixessin agafar les seves pertinences.
Hi ha hagut també algunes escenes de tensió acompanyades de càrregues dels antiavalots de la
Guàrdia Urbana quan alguns dels concentrats a la plaça Universitat han mostrat resistència a
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complir les ordres de marxar que els donaven els agents. En aquest escenari hi ha hagut alguna
identificació i s'han produït dues detencions de dos manifestants que es resistien a marxar. En un
quart d'hora, però, la plaça ha estat desallotjada i els serveis de neteja han començat a recollir
tot el que quedava a la zona.

Amb nocturnitat --per a evitar que les resistents poguessin rebre suport a temps--, a la una de la
matinada han començat a desallotjar l'acampada de Plaça Universitat. ?
???????? pic.twitter.com/XFnW7JO1rN (https://t.co/XFnW7JO1rN)
? j-t (@joseptomas) November 20, 2019
(https://twitter.com/joseptomas/status/1196950628196597760?ref_src=twsrc%5Etfw)

Almenys dos detinguts per @barcelona_GUB
(https://twitter.com/barcelona_GUB?ref_src=twsrc%5Etfw) durant desallotjament acampada plaça
Universitat. Via @elperiodico (https://twitter.com/elperiodico?ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/mOK22vCkoL (https://t.co/mOK22vCkoL)
? Guillem Sànchez (@guillem_sm) November 20, 2019
(https://twitter.com/guillem_sm/status/1196945693543477248?ref_src=twsrc%5Etfw)

La @barcelona_GUB (https://twitter.com/barcelona_GUB?ref_src=twsrc%5Etfw) comença el
desallotjament de acampada plaça Universitat de Barcelona. Via @elperiodico
(https://twitter.com/elperiodico?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/OkQPb21oqc
(https://t.co/OkQPb21oqc)
? Guillem Sànchez (@guillem_sm) November 19, 2019
(https://twitter.com/guillem_sm/status/1196940480745017344?ref_src=twsrc%5Etfw)

Una vintena de furgonetes i cotxes de la @barcelona_GUB
(https://twitter.com/barcelona_GUB?ref_src=twsrc%5Etfw) tallen la Gran Vía a l'alçada d'Aribau.
Els agents retiren cartells, extintors i les barricades que els barraven el pas després de 20 dies
d'acampada. @SERCatalunya (https://twitter.com/SERCatalunya?ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/F5wJtzGUUG (https://t.co/F5wJtzGUUG)
? Andrea Villoria (@andreajvilloria) November 19, 2019
(https://twitter.com/andreajvilloria/status/1196940833339129856?ref_src=twsrc%5Etfw)

Amb nocturnitat --per a evitar que les resistents poguessin rebre suport a temps--, a la una de la
matinada han començat a desallotjar l'acampada de Plaça Universitat. ?
???????? pic.twitter.com/XFnW7JO1rN (https://t.co/XFnW7JO1rN)
? j-t (@joseptomas) November 20, 2019
(https://twitter.com/joseptomas/status/1196950628196597760?ref_src=twsrc%5Etfw)
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? [ÚLTIMA HORA] ?
DESALLOTJAMENT ARA MATEIX de l'Acampada de Pl Universitat de #Barcelona
(https://twitter.com/hashtag/Barcelona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) de l'@assembleapluni
(https://twitter.com/assembleapluni?ref_src=twsrc%5Etfw) !#AcampadaResisteix
(https://twitter.com/hashtag/AcampadaResisteix?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
UN EXÈRCIT DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA per desallotjar Pl Universitat ARA
MATEIX!!
Tothom aquí ARA MATEIX SISPLAU ?? pic.twitter.com/t8G8hs0lLn (https://t.co/t8G8hs0lLn)
? Barcelona Anarchists (@BCN_Anarchists) November 20, 2019
(https://twitter.com/BCN_Anarchists/status/1196948594751942656?ref_src=twsrc%5Etfw)

Primers enfrontaments entre els acampats i la policia. La @barcelona_GUB
(https://twitter.com/barcelona_GUB?ref_src=twsrc%5Etfw) carrega contra els manifestants.
pic.twitter.com/UL9RekmDe2 (https://t.co/UL9RekmDe2)
? Andrea Villoria (@andreajvilloria) November 20, 2019
(https://twitter.com/andreajvilloria/status/1196944731508498432?ref_src=twsrc%5Etfw)
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