
CATALUNYA • JOAN RANGEL ES VA MANIFESTAR AIXÍ DE CONTUNDENT DAVANT D’UNA COMITIVA DE SENADORS PAKISTANESOS

El delegat del govern té ‘la convicció’ que
els islamistes del Raval són innocents
Agnès Tortosa
redaccio@setmanaridirecta.info

E
l delegat del govern espanyol a
Catalunya, Joan Rangel, va ex-
pressar a una delegació de se-

nadors del Pakistan la seva convicció
personal sobre la innocència dels em-
presonats arran de l’operació contra
una suposada cèl·lula terrorista isla-
mista el 18 de gener de l’any passat.
Els quatre senadors es trobaven de vi-
sita al nostre país i el 10 de novembre
passat es van entrevistar amb Rangel
–en qualitat de màxim responsable
del govern de Zapatero a Catalunya–
per tractar sobre la situació dels ciuta-
dans pakistanesos als quals es rebut-
ja la petició de regularització perquè
tenen un certificat positiu d’antece-
dents penals per error. Durant l’entre-
vista, Inwar Biag (del Partit Popular
de  Benazir Buttho), Tareq Azemm i
Naim Chatha (del partit de la Lliga
Musulmuna) i un quart senador del
partit Pashtun, a petició dels fami-
liars i d’entitats solidàries amb els en-
causats, van manifestar la seva preo-
cupació pel llarg empresonament
preventiu sense proves dels seus con-
ciutadans. Segons els assistents a la
trobada –acompanyats pel cònsol ge-
neral del Pakistan a Barcelona–, la
sorpresa va ser majúscula quan van
escoltar, per veu del delegat del go-
vern espanyol, que dins la societat ca-
talana, majoritàriament, s’havia es-
tès la convicció de la innocència dels
detinguts, una convicció que ell ma-
teix compartia. El delegat va assegu-
rar que li havien arribat informacions
a través de familiars, d’institucions i
de serveis d’intel·ligència que anaven
en aquest sentit. Tot i això, va afirmar

que no podia fer res per accelerar el
seu alliberament, ja que es tractava
d’una investigació vigent sota tutela
judicial. No obstant això, sí que es va
comprometre a enviar una carta a
l’Audiència Nacional espanyola i a la
fiscalia per expressar la preocupació
dels senadors i de les entitats pakista-
neses. Les manifestacions de Rangel,
tot i produir-se un any després de les
detencions, tenen una forta rellevàn-
cia política, ja que una de les seves
principals competències –com a dele-
gat del Govern– és el control i la super-
visió de les actuacions de les forces

policials de l’Estat espanyol a Cata-
lunya. Cal recordar que els deu ciuta-
dans pakistanesos van ser empreso-
nats després de ser detinguts per
agents dels grups especials de la
Guàrdia Civil, que van actuar sota les
ordres polítiques del mateix Joan
Rangel. 

Control telefònic sense resultats
Mentrestant, la instrucció de la causa
al jutjat central d’instrucció número 2
de l’Audiència Nacional espanyola
s’ha mantingut oberta durant tot el
2008. El jutge Ismael Moreno va auto-
ritzar nombroses intervencions tele-
fòniques des del mes de gener fins al
setembre. Les línies telefòniques in-
tervingudes van ser les de ciutadans
de nacionalitat pakistanesa propers a
l’entorn social i familiar dels proces-
sats. La unitat de la Guàrdia Civil es-
pecialitzada en aquestes punxades
telefòniques remetia un informe
mensual al jutjat amb el balanç de les
interceptacions de comunicacions.
Les conclusions han estat sistemàti-
cament negatives: “No se’n desprèn
cap tipus d’amenaça”. Tot i això, els
agents van demanar una ampliació a
línies telefòniques de València per
confirmar la certesa de la no perillosi-
tat de les converses. El 2 de setembre

de 2008, el jutge va donar per tancada
la investigació de les comunicacions
telefòniques i va assegurar que no hi
havia res perillós ni remarcable. 

No hi ha connexió amb Brescia
Tampoc no existeix cap connexió en-
tre els detinguts a Barcelona i una
trama de finançament d’entitats
que promoguin les activitats terro-
ristes. Així es conclou al mateix su-
mari judicial. El testimoni protegit

F1 (personatge clau de tota la trama
de les detencions del Raval) havia
assegurat davant l’Audiència espan-
yola que existia una relació directa
entre alguns dels detinguts a Barce-
lona i l’associació cultural PAK, amb
seu a Brescia i acusada per la fisca-
lia italiana de finançar la Shuada-E-
Islami Foundation (una entitat que

segons els serveis secrets italians i
nord-americans finança els fami-
liars dels màrtirs de la Jihad). La fis-
calia havia ordenat l’obertura d’una
investigació al voltant d’aquestes
suposades relacions a la Guàrdia Ci-
vil i les conclusions han estat clares.
No hi ha cap vincle entre els detin-
guts de Barcelona i aquesta entitat
cultural italiana. 

No es pot demostrar res on no hi ha res
Benet Salellas, advocat dels proces-
sats, creu que aquesta era l’última
estratagema per intentar involucrar
els empresonats amb alguna xarxa
vinculada al terrorisme, però que,
tal com va passar amb els explosius,
les intervencions telefòniques i la
recerca de suposats suïcides, també
ha fracassat. Segons relata Salellas,
“des del juny i fins ara, s’ha anat
allargant la instrucció per dur a ter-
me investigacions successives que
pretenien ratificar les declaracions
del testimoni protegit”. Assegura
que tot plegat ha confirmat que “no
es pot trobar res allà on no hi ha res”
i que, per tant, aquests sis mesos ex-
tra d’investigació, al final, encara
confirmen més “el nostre planteja-
ment sobre la validesa del testimoni
protegit”. 

A través del sumari, també s’ha
sabut que el 5 de març es va fer una
reunió a Madrid entre els serveis se-
crets d’Holanda, Alemanya, Itàlia i
l’Estat espanyol, a la qual van assistir
magistrats i fiscals de l’Audiència Na-
cional i el testimoni protegit. Tot i això, va afirmar

que no podia fer res
per accelerar el seu
alliberament, ja que
el cas estava sota
tutela judicial

Manifestació al Raval de Barcelona en solidaritat amb els pakistanesos detinguts, gener de 2008.

JOAN DALMAU

La Guàrdia Civil va
intervenir nombroses
línies telefòniques
de familiars i amics
dels detinguts
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> Ara fa un any, Barcelona hauria d’haver estat l’objectiu d’una cadena d’atemptats a les instal·lacions del
metro, segons van assegurar aquells dies el ministre Rubalcaba i el conseller Saura. Dotze mesos més tard,
les proves que haurien d’avalar aquelles afirmacions són nul·les. La investigació ha arribat al final i només hi
ha un element que incrimini les onze persones imputades judicialment pel cas, les declaracions del que s’ha
conegut com a ‘testimoni protegit’. Fonts de la comunitat pakistanesa asseguren que va ser precisament
aquest ‘testimoni’ el que va orquestrar el ‘muntatge’ per interessos polítics de l’expresident Musharraf.

> Nova petició
de llibertat
El recent desenllaç de les inves-

tigacions –favorable als detin-
guts– fa preveure una acceleració
del tancament de la fase d’instruc-
ció. No hi ha diligències pendents
d’incorporar a la causa i, per tant,
l’expedient ja pot tornar a la sala.
Ara, l’advocat defensor podrà tor-
nar a demanar la posada en lliber-
tat dels deu empresonats, encara
que només sigui per sondejar el tri-
bunal. L’experiència indica que hi
ha molt poques possibilitats que
recuperin la llibertat condicional.
El més probable és que continuïn
empresonats a l’espera de la data
d’un judici on no s’aportaran noves
proves que els incriminin, només
les paraules del testimoni protegit. 
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E
ls escenaris de futur catastrò-
fics que dibuixaven les porta-
des d’El Periódico, La Vanguar-

dia o l’Avui durant el mes de gener de
l’any passat no s’han complert. El cen-
tenar de quilos d’explosius que s’esta-
ven buscant a les localitats costane-
res de Castelló no han aparegut i els
terroristes suïcides que van escapar
del cercle policial no s’han localitzat.
La majoria dels cossos policials euro-
peus no van donar credibilitat a aque-
lla alarma, tal com es va posar de ma-
nifest amb les declaracions dels
màxims responsables antiterroristes
de Bèlgica, Portugal i el Regne Unit.
Però van ser precisament les capçale-

res dels principals rotatius catalans
les que van incrementar l’alarma so-
cial al voltant del cas i van fer d’alta-
veus d’una gola profunda que filtrava
totes les dades de la investigació, fins
i tot abans que passessin a estar sota
supervisió judicial. El diumenge 20 de
gener, als quioscs catalans, vam tro-
bar un titular categòric d’El Periódico
de Catalunya: “Avortat a Barcelona un
gran atemptat d’Al-Qaida”. Així arren-
cava una llarga setmana d’entregues
periodístiques alarmants centrades
en la possibilitat que un grup de terro-
ristes suïcides hagués estat a punt de
perpetrar una cadena d’explosions al
metro de Barcelona. 

Si repassem les hemeroteques,
podrem veure que El Periódico, sens
dubte, va ser el buc insígnia d’aquella
croada informativa. Les cròniques
signades per Jordi Corachán i Antonio
Baquero ens remetien permanent-
ment a fonts de la investigació i ens
aportaven dades tan confidencials
que –redactades i impreses en temps
real– encara no havien passat per
mans d’Ismael Moreno, el jutge de
l’Audiència Nacional espanyola que
ha instruït tota la causa. Les dades
exactes de la quantitat d’explosius
que suposadament s’estaven buscant
i el detall del nombre de suïcides que
havien fugit del cercle policial només
podien sortir d’una font interna dels
que comandaven l’operatiu. El fet que
l’ordre d’intervenir tingués el seu ori-
gen al Centre Nacional d’Intel·ligèn-
cia (CNI) va fer que molt poques per-
sones estiguessin informades dels
detalls del cas i que, per tant, les fonts
informatives fossin molt limitades i
poguessin mantenir el monopoli de
tot el que s’explicava. 

‘La Vanguardia’ no tenia fonts
Tot i les informacions taxatives sobre
el cas que brollaven de les pàgines
d’El Periódico entre el 20 i el 23 de ge-
ner, les investigacions que duien a
terme els agents de la Guàrdia Civil
no acabaven de confirmar que hi ha-
gués explosius, armes o suïcides fu-
gits. D’un genèric “detonadors i ex-
plosius” es va passar a “uns rellotges
temporitzadors i 20 grams de nitro-
cel·lulosa” –component químic que es
pot trobar a les laques comercials. 

Mentrestant, a la redacció de La
Vanguardia, on regnava el desconei-
xement de l’origen de les informa-
cions publicades al diari de la compe-
tència, van optar per la prudència.
Fins el 24 de gener van sembrar algu-
na ombra de dubte sobre el cas. Enri-
que Figueredo –periodista especialit-
zat en matèria policial– no va voler o
no va poder fer seguidisme del que es
deia des del CNI o des del Ministeri
de l’Interior. No li van filtrar res. Pe-
rò aquesta tebiesa es va trencar el dia
que el jutge Ismael Moreno va decidir
empresonar provisionalment deu
dels detinguts. A partir d’aquell mo-
ment, les investigacions ja no eren
monopoli del CNI, ja que es trobaven
–per escrit– als calaixos de l’Audièn-
cia Nacional espanyola, un dels llocs
on –paradoxalment– és més fàcil que
qualsevol document sota secret de
sumari passi a mans de periodistes
que hagin establert bones relacions
amb jutges, fiscals o funcionàries ju-
dicials amb fotocopiadora a l’abast.

Arran d’aquella decisió judicial
–provisional i basada en les declara-
cions d’un testimoni protegit– tot
semblava sentenciat. El Periódico va
regalar una obra memorable de dis-
seny portadista: un 19G amb un cos de
lletra gegant. L’objectiu comunicatiu
d’aquella entrega del 24 de gener va
ser l’intent d’equiparar l’11-S de Nova
York, l’11-M de Madrid i el 7-J de Lon-
dres amb el que suposadament s’ha-
via aconseguit frustrar a Barcelona.

Segons ha pogut saber la DIRECTA a
través de periodistes del principal ro-
tatiu del Grupo Zeta, poques hores
abans, el consell de redacció havia
contemplat la possibilitat de donar
un pas enrere en la contundència de
les acusacions contra els detinguts i
de l’abast de la suposada cèl·lula te-
rrorista –ja que no es trobaven armes,
explosius ni suïcides fugits. Final-
ment, però, després de l’auto d’empre-
sonament provisional, es va decidir
fer un pas endavant i reafirmar-se. 

Després d’aquella portada, diaris
com l’Avui, El País o Público es van
deixar arrossegar per l’onada majori-
tària. L’objectiu no va ser contrastar
les informacions, sinó que es van de-
dicar a reproduir el relat policial
transcrit a l’auto d’empresonament
del jutge Moreno. A la redacció d’El
Punt van optar pels testimonis dels
familiars i de l’entorn social dels de-
tinguts, amb un qüestionament clar
de la versió oficial a través de les pa-
raules de representants de la comuni-
tat pakistanesa. 

‘El Mundo’ i ‘El País’ dubtaven
Encara que les informacions publica-
des sortien, majoritàriament, d’una
font única situada entre el Ministeri de
l’Interior i el CNI, altres fonts van sem-
brar dubtes –que no es van arribar a pu-
blicar– entre els periodistes. Durant les
primeres hores que els agents de la be-
nemèrita –arribats expressament des
d’Àvila– van executar els registres, di-
versos responsables antiterroristes del
Cos Nacional espanyol de Policia van
assegurar que, per ells, “tot plegat no
tenia massa credibilitat, ja que alguns
dels detinguts havien estat controlats
de prop per aquest cos policial durant
mesos i no se’ls havia detectat cap acti-
vitat sospitosa”. Els diaris El Mundo i
El País –amb fonts informatives de con-
fiança dins la Policia i la Guàrdia Civil–
treballaven amb aquest rerefons de
dues línies informatives, però van aca-
bar transcrivint –amb pocs matisos– el
camí dibuixat per El Periódico. 

Els explosius perduts
Pocs dies després, la complexa trama
d’aquell 19G va quedar oblidada, per-
duda entre d’altres esdeveniments que
van relegar aquella bomba informati-
va de la portada fins a les pàgines inte-
riors i, finalment, fins a la marginada
figura del breu. Els últims articles pu-
blicats el 29 de gener feien referència
a un ampli dispositiu desplegat pel
Ministeri de l’Interior –entre Tarrago-
na i Castelló– amb l’objectiu de localit-
zar un centenar de quilos d’explosius.
A dia d’avui, cap diari no ens ha expli-
cat quins van ser els resultats d’aque-
lla cerca. L’oblit forçat ha estat la res-
posta. 

La confirmació d’‘El Periódico’
El diari que havia apostat més per la ve-
racitat d’aquella trama terrorista no va
voler tancar en fals la seva peculiar crò-
nica dels fets. Per això, l’11 de febrer va
afirmar categòricament a la portada
que –segons les seves investigacions–
els talibans estaven darrere l’atemptat
frustrat de Barcelona i que així ho ha-
via pogut contrastar el periodista Marc
Marginedas –enviat especial al Pakis-
tan. Una lectura detallada d’aquell arti-
cle ens aclaria que les confirmacions
del portaveu talibà que havia aconse-
guit Marginedas s’havien fet a través
d’un intermediari no identificat i mit-
jançant un telèfon per satèl·lit amb in-
terferències contínues. Tot i això, el
diari les va publicar com a titular de
portada amb la pretensió de sentenciar
la seva única veritat sobre els fets. 

Els responsables
antiterroristes de
Bèlgica, Portugal i el
Regne Unit no van
donar credibilitat a
aquella alarma

La portada va ser
l’intent d’equiparar
Barcelona amb 
l’11-S de Nova York,
l’11-M de Madrid i 
el 7-J de Londres

BARCELONA • CAP MITJÀ DE COMUNICACIÓ NO HA RECTIFICAT LES INFORMACIONS QUE ES BASAVEN EN ‘FONTS DE LA INVESTIGACIÓ’

Un any després de les grans portades,
no s’han trobat ni explosius ni suïcides
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Les portades dels diaris es van omplir de referències a Al Qaida, l’11-M, terroristes suïcides i explosius que mai no es van arribar a localitzar
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L
a majoria de mitjans de comu-
nicació no van contrastar les
informacions obtingudes so-

bre l’operació policial que va desenca-
denar les detencions del 18 de gener
de 2008, però alguns periodistes sí
que ho van intentar. Un equip de
GEO TV (una televisió privada del
Pakistan) va mirar d’esbrinar què
havia passat durant aquells dies.
Per fer-ho, el delegat a Europa d’a-
questa televisió va viatjar des d’Itàlia
fins a Barcelona. Els seus esforços
per posar llum al dens bombardeig
de dades filtrades des del Ministeri
de l’Interior van ser sabotejats per
l’actuació de diversos policies de
paisà. Gulzar –que treballa eventual-
ment com a càmera per aquesta tele-
visió– va explicar a la DIRECTA la seva
experiència durant aquells dies i va
denunciar el que ell considera un
atac a la llibertat de la premsa.

Gulzar viu a Barcelona des de
l’any 2003 i, des de 2005, col·labora
puntualment amb el servei de notí-
cies GEO NEWS. Va fer el segui-
ment, per exemple, del procés de re-
gularització i la situació dels sense
papers de la comunitat pakistanesa
a Catalunya. El 24 de gener de l’any

passat es va posar en contacte tele-
fònic amb Javed Kanwal, periodista
fincat a Itàlia i màxim responsable
de la delegació europea d’aquesta te-
levisió. Feia dies que es parlava del
que estava passant a Barcelona. Ja
se sabia que s’havien produït cator-
ze detencions i, posteriorment, una
desena d’empresonaments de pre-
sumptes jihadistes, als quals es va
acusar d’està preparant un gran
atemptat. Kanwal, de 52 anys, va
agafar un vol fins a l’aeroport del
Prat. Va arribar el 26 de gener al ma-

tí. Es va reunir amb el seu càmera,
Gulzar, i tots dos van començar una
ruta per trobar els escenaris i els
testimonis directes de la notícia.
Una de les parades va ser en un forn
de pa al bell mig del carrer Hospital,
on els va rebre el fill petit de la famí-
lia Ayud, que –tot i el desconcert pel
recent empresonament incondicio-
nal del seu pare de 67 anys– va man-
tenir en tot moment la defensa de la
seva innocència i va denunciar que
es tractava d’un error o d’un muntat-
ge. Segons va explicar Gulzar, el re-
porter Kanwal ja va percebre que di-
versos policies de paisà els seguien
de prop i d’una forma no massa dis-
creta, però van decidir continuar
amb la seva feina. També es van en-
trevistar amb Ibram, que després de
passar quatre dies tancat als cala-

bossos va quedar en llibertat sense
càrrecs. Durant les seves declara-
cions a GEO NEWS, el noi va plorar i
va explicar que no entenia com els
policies havien entrat d’aquella ma-
nera a la mesquita del barri de la Ri-
bera, “sense respectar la simbologia
religiosa de la sala on es resava”.
Ibram va manifestar que no sabia
perquè l’havien detingut i que no li
van donar explicacions després del
seu alliberament. L’endemà van par-
lar amb la dona da Marouf –acusat
de ser un dels màxims ideòlegs del
grup de suposats terroristes suïci-
des–, que estava acompanyada de les
seves quatre filles d’entre cinc i on-
ze anys. El testimoni de la família
–segons relata Gulzar– va ser molt
emotiu i relatava el perfil d’una per-
sona que no encaixava amb el d’un

individu que pensés immolar-se de
manera imminent.

Després de totes aquestes grava-
cions, la parella de periodistes va en-
trar a l’estació de metro de Paral·lel
per dirigir-se al seu domicili de Ba-
dalona. Mentre baixaven les escales,
tres o quatre individus de paisà que
es van identificar com a policies els
van separar. Van conduir Gulzar fins
als accessos a l’andana i van acom-
panyar Javed en direcció al carrer
mentre procedien a emmanillar-lo.

Un policia i dos agents de segu-
retat del metro –acompanyats de
gossos– van romandre durant dues
hores al costat del càmera. Durant
tot aquest temps, el delegat europeu
de GEO TV va estar dins un vehicle
acompanyat de dos policies. Allà, els
agents van manipular les quatre cin-

tes que contenien tot el material de
gravació i les entrevistes. Segons as-
segura Gulzar, van intentar esbor-
rar el seu contingut amb uns imants
magnetitzats, però no ho van acon-
seguir del tot, ja que un cop els van
retornar el material van poder com-
provar que bona part de les imatges
encara hi eren. El que sí que va de-
saparèixer per complet va ser l’àudio.
Els van interrogar sobre la feina i la
ruta d’entrevistes que havien fet du-
rant els últims tres dies. Javed va vo-
ler trucar a la seu central de GEO TV,
però no li ho van permetre. També li
van manifestar que “els importava
ben poc la seva acreditació com a pe-
riodista”.

Van quedar en llibertat de la ma-
teixa manera que havien estat retin-
guts, sense més explicacions. “Ja po-
deu marxar a casa vostra”, va etzibar
un dels agents. Els policies van fer
cas omís de les queixes dels perio-
distes davant aquella detenció in-
justificada i dels danys a un mate-
rial audiovisual que s’havia elaborat
durant tres dies. Javed Kanwal es va
indignar i va trucar a diversos perio-
distes del seu país i a la seu central
de la televisió. Els responsables de
la cadena van decidir emetre una
crònica per denunciar l’actuació
dels agents policials espanyols. La

queixa també es va incloure a l’in-
forme anual sobre la vulneració de
la llibertat de premsa que elabora la
Intermedia Pakistan’s Media Resour-
ce Centre, una institució molt reco-
neguda al seu país.

Actualment, Gunzar continua vi-
vint a Badalona i, arran d’aquells
fets, manifesta que ha hagut d’afi-
liar-se al Sindicat de Periodistes de
Catalunya per poder garantir el de-
senvolupament de la seva feina en
llibertat quan li encarreguen una
gravació des del Pakistan.

El reporter Kanwal
va percebre que
diversos policies 
de paisà els
seguien de prop 
i sense gaire
discreció

Agents de la Guàrdia Civil al carrer Hospital, mentre feien registres domiciliaris el 19 de gener de 2008.

EFE

Els agents,
que van  retenir els
periodistes, van
manipular les cintes
que contenien tot el
material de gravació i
les entrevistes

BARCELONA • L’ASSOCIACIÓ INTERMEDIA VA INCLOURE L’INCIDENT AL SEU INFORME ANUAL SOBRE LLIBERTAT DE PREMSA

La policia va obstruir les investigacions
sobre el cas d’una televisió del Pakistan
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