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El confident de la ‘cèl·lula suïcida’
contradiu la versió de Rubalcaba

BARCELONA // UNA DESENA D’EMPRESONATS PER L’OPERACIÓ DE GENER

✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

El suposat confident que va
desencadenar l’operació an-
titerrorista al barri del Raval

el 18 de gener contradiu, ara, les
informacions difoses fa quatre
mesos pel Ministeri espanyol de
l’Interior. L’operació policial va
suposar la detenció de catorze
veïns d’origen pakistanès i indi
que, segons la versió policial,
tenien previst atemptar contra el
metro de Barcelona. 

El confident va prestar decla-
ració davant del jutge de l’Audièn-
cia Nacional espanyola Ismael
Moreno el 21 de maig. Preguntat
per l’advocat de la defensa dels
detinguts, va manifestar que no es
trobava entre els integrants de la
suposada cèl·lula de Barcelona
perquè fos un infiltrat dels serveis
secrets francesos –com sosté el
ministre espanyol de l’Interior
Alfredo  Pérez Rubalcaba–, sinó
perquè ell és realment un mem-
bre d’Al-Qaeda. 

Segons la versió que explica
el suposat confident d’Interior, va
arribar a Europa per fer de xofer
dels líders integristes que recap-
ten el que s’entendria com a
“impost revolucionari” entre els i
les creients musulmanes. Durant

tres anys va recaptar una quanti-
tat de 300.000 euros a Amster-
dam (Holanda), Bréscia (Itàlia) i
Brussel·les (Bèlgica). 

Després es va desplaçar a l’Es-
tat francès i va rebre l’ordre de
viatjar a Barcelona. Segons la
declaració del suposat confident,
ell realment “creïa en la lluita isla-
mista” i, voluntàriament, va venir
“a rebre ordres per continuar amb
la seva creença”. El suposat confi-
dent assegura que al Raval va
conèixer Maruf Mirza, un dels
pakistanesos detinguts en el marc
d’aquesta operació, que va esde-
venir el seu superior jeràrquic. 

El 18 de gener, segons ha que-
dat transcrit a la declaració, Mirza
li va permetre fer una trucada a la
seva família del Pakistan per aco-
miadar-se, ja que seria l’última
comunicació abans del suposat
atac al metro de Barcelona. Mirza
exercia un fort control sobre ell i
no li permetia tenir telèfon mòbil.
Sorprenentment, però, una hora
després de parlar amb la seva
família, el confident va sentir una
forta contradicció, va pensar en
els seus fills i va creure que un
atemptat al metro mataria vícti-
mes innocents. Tot i que –sempre
segons la seva versió– no treballa
pels serveis secrets i no parla cas-
tellà, va poder localitzar amb una
rapidesa extraordinària algú del
Ministeri de l’Interior que va creu-
re la seva història. A la declaració
no va explicar amb quin telèfon
ho va fer ni com va aconseguir
que el ferri control que exercia
Mirza no impedís la seva delació
telefònica.

Contradicció flagrant
Amb la nova declaració hi ha
aspectes de la versió oficial que
trontollen. No és possible que les

brigades antiterroristes de la
Guàrdia Civil sortissin de Valde-
moro en direcció a Barcelona
durant el matí del 18 de gener –tal
com va informar la Benemèrita
amb una nota de premsa– si el
confident va decidir delatar el
grup a mitja tarda d’aquest mateix
dia, després de parlar amb la seva
família per telèfon. Rubalcaba
també va decidir suspendre una
roda de premsa a Cantàbria a pri-
mera hora del matí per fer segui-
ment de tota l’operació. 

L’advocat del coronel Galindo
Les paraules del confident van ser
escoltades per la fiscalia i l’advocat
de l’acusació particular de l’Asso-
ciació Catalana de Víctimes del
Terrorisme (AVCOT), Josep Maria
Fuster Fabra, conegut per haver
defensat el coronel de la Guàrdia
Civil Rodríguez Galindo, condem-
nat a 75 anys de presó –i alliberat
tres anys després– per l’assassinat
dels refugiats bascos Joxean Lasa i
Joxi Zabala. També va ser l’advocat
de Silverio Blanco, el cap de la uni-
tat d’antidisturbis de Barcelona que
va ordenar carregar contra la marxa
antiglobalització de l’any 2001.
Segons Fuster Fabra, la declaració
del confident va ser “contundent” i
“clara”. Va assegurar que demanarà
processar els detinguts perquè
“ningú s’ha pogut inventar una
història així”. 

Ni rastres dels explosius
Una de les grans incògnites del
cas es troba en l’absència d’explo-
sius per un atemptat que es va
considerar imminent. Centenars
de policies i guàrdies civils van fer
seguiments i registres a mesqui-
tes, locals de culte i pisos particu-
lars durant les dues setmanes
posteriors a les detencions. Es va

arribar a afirmar que els explosius
ja estaven geogràficament loca-
litzats a un punt de la costa de
Castelló, però no van aparéixer.
Quatre mesos després s’ha aban-
donat la recerca. 

Scotland Yard no s’ho creu
Un dels episodis més significatius
de tota la trama es va produir el 22
de gener, quan el CNI va advertir
que sis islamistes suïcides que s’ha-
vien fugat de la cèl·lula de Barcelo-
na havien aconseguit agafar un vol
d’Easy Jet en direcció a Londres. Els

equips antiterroristes d’Scotland
Yard els esperaven a l’aeroport de
Gatwick amb fusells a la mà. Des-
prés de detenir-los i interrogar-los,
van descobrir que la informació
del CNI era falsa, segons va decla-
rar el portaveu del cos policial
britànic. Van haver de demanar dis-
culpes a la diplomàcia d’Islama-
bad, ja que es tractava de germans
i cosins del màxim dirigent del
PML-Q, el partit de Pervez Musha-
rraf, president de la dictadura mili-
tar pakistanesa. Els serveis secrets
de Portugal i de Bèlgica també van
manifestar que l’alerta antiterro-
rista llançada pel CNI no tenia
massa credibilitat i que per això
van decidir no activar cap protocol
especial després de les detencions
de Barcelona.

Va pensar en 
els seus fills 

i va creure que un
atemptat al metro
mataria víctimes

innocents

200 persones es van manifestar el 17 de maig a Barcelona per exigir l’alliberament dels empresonats 
Eloy de Mateo
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Denunciar “l’augment de la
criminalització policial i
judicial”. Aquests són els

objectius de les primeres Jorna-
des solidàries que es van celebrar
el dissabte 24 de maig a Girona. La
trobada, convocada pel Col·lectiu
de Suport a Núria Pòrtulas, té dos
objectius més: d’una banda, re-
captar fons per la campanya de
suport a aquesta jove gironina,
acusada d’un delicte de perti-
nença a banda armada que ella
sempre ha negat i pel qual encara
ha de ser jutjada. El segon és crear
un nou espai on els diferents
col·lectius puguin difondre les
seves campanyes de solidaritat.
Des del grup impulsor proposen
que les jornades les plantegi cada
any un moviment diferent per
poder donar difusió a totes les
iniciatives que es duen a terme a
les comarques gironines.

Durant tot el dia diversos
col·lectius van desenvolupar acti-
vitats lúdiques i de difusió al Parc
dels Pins de Girona. A partir de la
tarda van actuar grups de hip-hop,
rumba i percussió. També hi va
haver pallassos, malabars i cap-
grossos i es van fer grafits i para-
detes de col·lectius. Als concerts
de la nit hi van assistir prop de
500 persones.

Núria Pòrtulas es troba en lli-
bertat provisional a l’espera que
se celebri un judici en què se l’acu-
sa de pertinença a banda armada.
Segons el col·lectiu que li dóna
suport, la investigació duta a
terme pels Mossos d’Esquadra va
posar en evidència “la falta de
proves i la persecució policial de
què són víctimes els col·lectius de
solidaritat antirepressiva” on mili-
ta Pòrtulas. La prova principal que
han esgrimit els Mossos d’Esqua-
dra és una agenda on, segons el
cos policial, hi havia anotacions
que feien referència a possibles
objectius. Ella sempre ho ha negat.

Un altre dels casos que treba-
lla el Col·lectiu de Suport a Núria
Pòrtulas és el de les multes que
tenen pendents cinc persones
arran de la manifestació del 7 de
febrer per denunciar l’any de la
detenció de la jove  i exigir l’arxiu
del seu cas.

Èxit de
participació 
a les primeres
Jornades
solidàries de 
les comarques
gironines

L’objectiu és la
recaptació de
fons pel cas de
Núria Pòrtulas,
que continua en
llibertat però a

l’espera de judici  
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A data d’avui
s’ha abandonat
la recerca dels
explosius amb

els quals s’havia
d’atemptar
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