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Cap font oficial diu que els detinguts
al Raval tinguessin material explosiu
✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Primer es va dir que els detin-
guts tenien artefactes explo-
sius, després que tenien de-

tonadors i, finalment, que en els
escorcolls s’havien localitzat qua-
tre temporitzadors. Quatre dies
després que els agents antiterro-
ristes de la Guàrdia Civil assaltes-
sin cinc edificis de Ciutat Vella
amb la metralleta a la mà i esbot-
zessin portes i finestres no existei-
xen elements provatoris sobre la
taula, més enllà de la literatura
policial redactada a cop de filtra-
cions i que no disposa de cap con-
firmació oficial. 

La prova més contundent que
va destacar el ministre de l’Inte-
rior espanyol, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, durant la seva comparei-
xença d’urgència el 19 de gener al
migdia, són quatre temporitza-
dors que a les fotografies difoses
pel servei de premsa de la Bene-
mérita apareixien enfocats per la
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part posterior. El secretari general
de l’associació pakistanesa Camí
de la Pau, Mohammad Iqbal, afir-
ma que possiblement es tracti dels
rellotges utilitzats durant les ora-
cions religioses. Si els haguessin
fotografiat frontalment això s’ha-
uria pogut apreciar. Pel que fa als
50 grams d’una substància química
no identificada, després de quatre
dies encara no s’ha conegut el
resultat de les anàlisis. Diverses
fonts, però, han assenyalat –sense
tenir-ne cap prova– que es tracta
de triperòxid de triacetona, una

No hi ha
elements

provatoris més
enllà de la

literatura policial
redactada a cop 

de filtracions

substància cristal·lina altament
explosiva que es pot fabricar amb
aigua oxigenada, salfumant i ace-
tona. Cap font oficial ha confirmat
aquestes hipòtesis. 

Origen de les dades del CNI
Les informacions que van desenca-
denar l’operació policial tampoc
són massa clares. Primer es va dir
que un dirigent d’Al-Qaeda al Pakis-
tan s’havia desplaçat des de França
fins a Barcelona. Finalment es va fil-
trar que els serveis secrets del
Pakistan van trucar als serveis d’in-

tel·ligència espanyols per tal d’avi-
sar que un ciutadà sospitós de
col·laborar amb grups armats havia
agafat un vol des del Pakistan en
direcció a Barcelona. Aquesta dada
va ser reenviada a d’altres serveis
secrets europeus. En un primer
moment també s’havia dit que van
ser els serveis secrets europeus els
que havien alertat l’Estat espanyol,
fet que ara no es confirma oficial-
ment. Un altre detall rellevant és
que la policia nacional feia tres
anys que mantenia un seguiment
de la majoria de les persones detin-

gudes per la Guàrdia Civil, sense
haver arribat a la conclusió que es
tractava d’una cèl·lula disposada a
fer atemptats. Sorprenentment,
aquest cos policial no  va ser infor-
mat de l’operació. Els Mossos d’Es-
quadra i el Departament d’Interior
comandat per Joan Saura sí que van
ser alertats a mig matí del 18 de
gener. Saura va posar a disposició
de Rubalcaba la infraestructura del
cos policial català. Finalment, els
Mossos es van dedicar a acordonar
diversos carrers on es desenvolu-
paven els registres. Els grups espe-
cials antiterroristes van assaltar les
mesquistes dels carrers Hospital i
Massanes preparats per una possi-
ble immolació dels suposats isla-
mistes kamikazes. Pensaven que es
desencadenaria una situació simi-
lar a la de l’apartament de Leganés
l’any 2004, però no va ser així. 

Pròrroga dels interrogatoris
Els dotze pakistanesos i els dos hin-
dús traslladats de Barcelona fins la
Comandància General de la Guàr-
dia Civil a Madrid seran interrogats
fins el 24 de gener. El jutge Ismael
Moreno ha concedit una pròrroga
de 48 hores a la situació d’incomu-
nicació. Mentrestant, alguns fami-
liars i coneguts dels detinguts re-
clamen el seu alliberament. El fill
d’un dels presumptes terroristes,
un pastisser de 70 anys afincat des
de fa 36 anys al carrer Hospital, as-
segura que tot plegat és un muntat-
ge i que tard o d’hora es coneixerà
la veritat de tot plegat. Fa quatre
dies que no sap res del seu pare. 

Un dels detinguts és el pare del noi de la foto, que té 70 anys i regenta una pastisseria
Edu Bayer

✑ Directa Manresa
/manresa@setmanaridirecta.info/

El Jutjat de Primera Instància
número 5 de Manresa ha de-
cretat el sobreseïment pro-

visional del presumpte delicte de
resistència i desobediència a l’au-
toritat contra un jove manresà. La
resolució va exposar com a cau-
ses de l’arxivament provisional la

manca de corroboracions i de cre-
dibilitat d’ambdues parts (en les
declaracions de l’imputat i en els
atestats policials). Una de les
raons que especifica la notificació
és la manca de concordança entre
l’atestat original i “l’ofici policial
ampliatori posterior rebut en les

actuacions”. Cal recordar que es va
canviar la imputació, que en un
principi era només de desobe-
diència i, després, va passar a ser
de resistència i desobediència.

Els fets es remunten al 4 de
novembre de 2006 en el marc de
la Fira d’Arrel Tradicional de Man-
resa. Després de l’últim especta-
cle un efectiu dels Mossos d’Es-
quadra va aturar un grup de
persones. Segons les declaracions
d’algunes testimonis, vuit agents
amb actitud amenaçadora i vio-
lenta van començar a increpar els
joves. Acte seguit uns agents dels
Mossos d’Esquadra van apartar el
jove de la resta de les seves com-
panyes i el van voler identificar.
Quan el jove els va preguntar els
motius de la identificació els
agents van començar a propinar-li
espentes, cops i insults, mentre la
resta d’agents dels Mossos d’Es-
quadra i una dotació de la Policia
Local barraven el pas a les seves
companyes. El jove va ser detin-
gut i conduït cap a l’Hospital
General de Manresa, on el van
obligar a seure a terra mentre
rebia cops i amenaces. A l’hospital
li van practicar una revisió mèdi-
ca, tot i que la doctora no va fer

un reconeixement general tal
com volia el detingut. El jove va
passar la nit a la comissaria i va
sortir el dia següent a dos quarts
de sis de la tarda.

Vulneració de la
presumpció d’innocència
El cas no va passar desapercebut
pels mitjans de comunicació
locals,que van difondre l’atestat
policial facilitat pels Mossos d’Es-
quadra i les dades del detingut.
D’aquesta manera es va vulnerar la
presumpció d’innocència en la
pràctica policial, ja que només
poden donar informació en el cas
que hi hagi una sentència judicial o
que el detingut tingui antece-
dents. La vulneració també es va
donar en la pràctica periodística.
Els mitjans van publicar informa-
ció sense contrastar-la amb la part
implicada i es van limitar a repro-
duir algunes frases dels pamflets
dels col·lectius de suport. Tampoc
van consensuar l’aparició de les
dades personals. El cas del jove,
militant de l’Assemblea de Joves
de Manresa (AJM-CAJEI), va ser fet
públic pels diversos col·lectius
manresans, que van mostrar el seu
suport al represaliat.

El Jutge arxiva un cas per manca de proves
BAGES // EL JOVE ESTAVA ACUSAT DE DESOBEDIÈNCIA

Processos judicials. L’agent dels Mossos denunciat (superior esque-
rra) per maltractes en el desallotjament de 7 cases okupades al carrer
Miquel Àngel de Sants és investigat pels tribunals. El Jutjat d’Instrucció 22
ha demanat la seva identificació al Departament d’Interior. El procés con-
tra un jove detingut (inferior) a la marxa “La repressió mai ens tallarà les
ales” del 17 de juny ara es vol tramitar com a delicte i no com a falta. Un
altre jutjat tramita la denúncia per portar pancartes amb pals que van ser
requisades (superior dreta) durant la mateixa marxa. Els manifestants
asseguren que es va tractar d’una vulneració de la llibertat d’expressió. 

La policia va
vulnerar la
presumpció
d’innocència
del detingut 
en difondre

l’atestat 
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