
FIGUERES • FEIXISME

CiU, ICV i el 
PSC tomben 
una moció de
condemna a una
agressió feixista
Directa Girona
girona@setmanaridirecta.info

La moció presentada per ERC a
instàncies de la Plataforma per

la Convivència, que demanava una
condemna per una agressió que van
patir dos joves el 27 de setembre pas-
sat, va ser rebutjada en el ple pels
vots en contra de l’equip de govern
format per CiU, PSC i ICV. Els fets
van passar a la nit. Els dos joves ca-
minaven per la ciutat de Figueres
quan van ser aturats per dos joves
que van baixar d’un cotxe. Els agres-
sors, amb estètica neonazi, van cri-
dar consignes a favor de Hitler i van
agredir un dels joves, que va haver de
ser atès al centre hospitalari, on li
van haver d’aplicar punts de sutura
en una mà. Posteriorment, els dos
neonazis van fugir amb el cotxe.

Davant del fet que el consistori
rebutgés la moció, la Plataforma per
la Convivència va denunciar la per-
missivitat de l’Ajuntament davant les
agressions feixistes i la proliferació
de pintades de caire racista a la po-
blació. Per altra banda, segons la Pla-
taforma, aquesta permissivitat s’ha
convertit en criminalització quan es
tracta de posar multes als col·lectius
que han denunciat aquests fets, com
en el cas de tres joves sancionats per
desplegar una pancarta de solidari-
tat amb Guillem Agulló.

Des de la Plataforma, integrada
per col·lectius com Sodepau, Salvem
l’Empordà o Maulets, exigeixen a l’A-
juntament tres punts bàsics per llui-
tar contra la proliferació de les acti-
tuds feixistes: que es doni suport als
agredits, que s’engeguin campanyes
de conscienciació a les escoles i que
no se censurin les mostres de solida-
ritat a les víctimes del feixisme.

BARCELONA • JUDICIAL

Nova condemna
contra dos
mossos per les
agressions a 
un detingut
Agnès Tortosa
redaccio@setmanaridirecta.info

L’Audiència Provincial de Barcelo-
na ha condemnat dos agents més

dels Mossos d’Esquadra per un delic-
te de tracte degradant. Els agents Ni-
colás Jesús Ledesma i Laura Cañas
han estat sentenciats amb sis mesos
de presó, dos anys d’inhabilitació i
una multa de 450 euros per una falta
de lesions. La sentència considera de-
mostrat que els agents van colpejar
un jove a qui havien detingut per
error. El Departament d’Interior ha
anunciat la presentació d’un recurs-
contra la sentència judicial.
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Agnès Tortosa
redaccio@setmanaridirecta.info

L’
operació policial del 18 de
gener de 2008 que va com-
portar la detenció de catorze

pakistanesos residents al Raval de
Barcelona –i el posterior empreso-
nament d’onze d’ells–, va suposar
un notable terrabastall dins les files
del Centre Nacional espanyol d’In-
tel·ligència (CNI), tot i que fins ara
s’havia mantingut en secret. 

Així, el sotsdirector de contrater-
rorisme del CNI i el cap del Departa-
ment de Terrorisme Islamista van
ser cessats el mes de juny passat. Les
persones destituïdes van ser les res-
ponsables màximes de l’operació
que va portar al desmantellament de
la suposada cèl·lula que –segons els
serveis d’intel·ligència– pretenia
atemptar contra el metro de Barcelo-

na. La decisió d’aquesta destitució
correspon als principals responsa-
bles dels ministeris espanyols de
Defensa i Interior, però ha estat
mantinguda en la més absoluta con-
fidencialitat. Segons fonts anòni-
mes de la lluita antiterrorista cita-
des per l’agència Europa Press, el
cessament no té res a veure amb l’o-
peració del mes de gener passat i
s’hauria d’emmarcar en les “desavi-
nences internes” –sense especificar–
dins la Divisió d’Informació. 

Si ens remetem als fets esdevin-
guts durant aquells dies, podem tro-

bar altres raons que poden haver des-
encadenat aquests cessaments. El
CNI va assegurar que hi havia explo-
sius preparats per ser detonats, però
–tot i els nombrosos escorcolls fets a
Barcelona, Castelló i Alacant– no es
va trobar cap substància que pogués
provocar estralls. Vint grams de nitro-
cel·lulosa –component present a nom-
broses laques comercials– va ser tot
el que van mostrar davant les càme-
res. Fonts d’intel·ligència també van
assegurar que sis terroristes suïci-
des havien fugit. El CNI els va detec-
tar en un vol d’Easy Jet que va sortir

del Prat en direcció a Gatwick, Lon-
dres. Quan els serveis secrets brità-
nics els van interceptar i detenir, es
van adonar que es tractava d’una de-
legació diplomàtica del govern pakis-
tanès. Scotland Yard va reconèixer
l’error i va demanar disculpes al go-
vern de Pervez Musharraf. Tot plegat
va fer que el CNI fos fortament amo-
nestat pel govern de Gordon Brown.
El rotatiu anglès The Guardian, Vila-
web i la DIRECTA van ser els únics mit-
jans que se’n van fer ressò. L’equip
antiterrorista que instruïa tota la
investigació, en veure que la consis-
tència de les proves era molt feble, va
decidir destapar la identitat d’un tes-
timoni protegit que treballava com a
infiltrat pels serveis secrets france-
sos i que presumptivament havia pas-
sat les dades per l’actuació policial al
CNI. Sense la declaració d’aquesta
persona –d’origen pakistanès– el jutge
Ismael Moreno mai no hauria pogut
decretar l’empresonament preventiu
de les onze persones imputades. Els
serveis secrets francesos tampoc van
entendre aquesta actuació del CNI
–consideraven que s’havia cremat la
identitat d’un espia molt valuós– i van
presentar la seva queixa davant de les
autoritats espanyoles. Finalment,
cinc mesos després, els responsables
d’aquella operació han estat cessats
“per desavinences internes”. 

El CNI argumenta
que la destitució
s’explica per algunes
“desavinences
internes”

Pastisseria del carrer Hospital que regentava un dels paquistanesos empresonats

ARXIU EDU BAYER

Seu d’ERC al carrer Calàbria, al districte de l’Eixample de Barcelona

DIEGO IBARRA

BARCELONA • ELS EXPEDIENTS ES BASEN EN UN REGLAMENT DISCIPLINARI DE 1954

Estudiants s’encadenen a les seus del
Tripartit per denunciar les expulsions

BARCELONA • LA DESTITUCIÓ, QUE VA SER OCULTADA, ES VA PRODUIR EL MES DE JUNY PASSAT

El ministeri cessa els responsables de
l’operació antiterrorista del Raval 

Encadenades a les escales de la seu d’Iniciativa del carrer Ciutat, a Barcelona

DIEGO IBARRA

Ramon Vila
redaccio@setmanaridirecta.info

D
iversos grups d’estudiants de
la UAB es van encadenar, el
dijous 8 de gener, a les seus

dels tres partits que governen la Ge-
neralitat i a la conselleria d’Innova-
ció, Universitats i Empresa. L’objec-
tiu era denunciar l’expulsió de sis
estudiants i la sanció a uns altres 22
a partir d’un reglament disciplinari
de 1954 per participar a les mobilit-

zacions contra la reforma universi-
tària coneguda com el procés de Bo-
lonya. Les cinc persones encadena-
des a la seu del PSC, les dues de la
d’ICV, les dues de la d’ERC i les dues
de la seu del Govern es van alliberar
després de ser identificades per
agents dels Mossos d’Esquadra i,
amb els diferents grups de suport,
es van concentrar a la seu d’ERC,
partit del conseller Josep Huguet i
de la Comissionada per Universi-
tats, Blanca Palmada.

Aquesta acció va coincidir amb el
lliurament del recurs contenciós con-
tra aquestes sancions davant la justí-
cia ordinària. Aquest recurs denuncia
la vulneració de drets polítics fona-
mentals (dret a la llibertat d’expres-
sió, reunió i manifestació) i nombro-
ses irregularitats del procés obert per
l’Equip de Govern de la UAB contra 28
estudiants. A part de les persones ex-
pedientades, el SEPC, En Lluita, la
CGT i Co.Bas també s’han personat en
el recurs.

Les activistes van
ser identificades
a les seus del PSC,
d’ICV, d’ERC 
i a l’edifici de la
Conselleria 


