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PROBLEMES DEL DESPLEGAMENT DE LA POLICIA AUTONÒMICA A BARCELONA

Els advocats demanen que els Mossos
abandonin les actuacions prepotents

MONTSE MARTÍNEZ /MAYKA NAVARRO
BARCELONA

P
er a alguns és «excés de zel».
Per a d’altres, «actitud pre-
potent i xuler ia» . Uns
quants, una minoria, par-

len de «desproporció policial». Al
marge de quin sigui l’epítet més uti-
litzat, el cert és que una sensació de
malestar i descontentament s’es-
campa entre el col.lectiu d’advocats
de Barcelona que més trepitgen les
comissaries. El motiu: l’actuació
d’alguns agents dels Mossos d’Esqua-
dra des que el cos policial es va des-
plegar a la ciutat fa sis mesos.

El Col.legi d’Advocats de Barcelo-
na té constància del malestar dels
seus col.legiats, molts d’ells del torn
d’ofici, ja que són els que tenen més
relació amb detinguts i mossos. La
Comissió de Relacions amb l’Admi-
nistració i la Justícia del col.legi ha
abordat aquest assumpte en les reu-
nions periòdiques que manté amb
comandaments de la policia auto-
nòmica, amb la recopilació prèvia
de diverses queixes formulades pels
col.legiats.

Paral.lelament, les denúncies con-
tra diverses actuacions dels Mossos
comencen a arribar als jutjats. Qua-
tre joves detinguts la nit del macro-
botellón barceloní, el mes de març
passat, acaben de presentar una
denúncia per detenció il.legal i delic-
te contra la integritat dels detinguts,
que ha estat admesa a tràmit al jut-
jat número 16.

La secretària de l’esmentada co-
missió del Col.legi d’Advocats, Eva
Labarta, va reconèixer l’existència
d’aquestes queixes, tot i que va indi-
car que són «poc significatives pel
que fa a quantitat». Però un dels
seus interlocutors dins dels Mossos,
l’intendent en cap de Barcelona,
Joan Miquel Capell, va admetre
l’existència de les protestes, i va dei-
xar patent la seva voluntat de posar-
hi fi. Això sí, Capell va insistir que
són «casos aïllats» en la plantilla de
2.614 agents que dirigeix.

PREOCUPACIÓ / «Reconec que hi ha
una certa adolescència policial», va
argumentar el cap de Barcelona, i
tot seguit, va detallar-ne els motius:
«La plantilla és molt jove i treballa
amb ciutadans que no els reconei-
xen als mossos la mateixa autoritat
que a altres cossos policials». Segons
el parer de Capell, la confluència

d’aquests dos factors afavoreix ac-
tuacions policials manifestament
millorables. La mitjana d’edat de la
plantilla no supera els 25 anys i els
agents amb més experiència difícil-
ment arriben als 45.

Fonts d’Interior van reconèixer
que a la conselleria va arribar a ha-
ver-hi «preocupació» per aquest te-
ma, sobretot en els primers mesos
d’aquest any, quan el degoteig d’in-
formacions relatives a les males
pràctiques policials no parava.

La coincidència entre el col.legi i
el comandament policial a l’hora de
treure ferro al problema –les seves
actuals relacions són excel.lents–
contrasta amb l’experiència d’un
ampli grup d’advocats consultats
per aquest diari, que asseguren que
les situacions anòmales són força
freqüents i molt comentades entre
els col.legues.

POC RESPECTE I VEXACIONS / Les quei-
xes, bàsicament, es refereixen a dos
aspectes. Per una part, el tracte que

alguns agents dispensen als advo-
cats i, per l’altre, el que donen als de-
tinguts. Els lletrats consultats expli-
quen que, en línies generals, l’acti-
tud d’alguns agents és «prepotent i
poc respectuosa» amb l’exercici de
l’advocacia.

Pel que fa al tracte als detinguts,
els advocats expliquen que els seus
clients els comuniquen en moltes
ocasions que han patit tractes vexa-
toris. Per exemple, els lletrats con-
sultats expliquen que una de les
queixes que els plantegen els seus
clients amb més freqüència és que
els policies els obliguen a despullar-
se de forma injustificada.

FEINA I DOCTRINA / «Feina seriosa i pa-
cient» és la proposta que advoca l’in-
tendent Capell per solucionar els
«comptats» casos de tracte policial
prepotent. «Això, acompanyat –afe-
geix el cap dels Mossos d’Esquadra a
Barcelona– de molta doctrina als
agents i de temps perquè el cos ad-
quireixi més experiència».H

L’intendent en cap de Barcelona admet una
«adolescència policial», que intenta corregir

Quatre detinguts en el ‘botellón’ posen denúncies
per detenció il.legal i delicte contra la seva integritat

XAVIER GONZÁLEZ

33 Dos mossos patrullen pel cèntric carrer de Ferran de Barcelona, dissabte passat.

Obres als
calabossos de les
Corts per evitar
les escoltes

33 Aquesta setmana s’iniciaran
les obres de reforma dels locu-
toris de les cel.les del dipòsit de
detinguts de la comissaria de les
Corts. El Col.legi d’Advocats va
denunciar que les converses que
els lletrats mantenien amb els
seus defensats eren escoltades
fora de la sala. «No hi ha hagut
mai intenció d’escoltar, però és
cert que la mampara té un mi-
cròfon i un telèfon ajustat a un
volum que permet escoltar la
conversa», va reconèixer l’inten-
dent Joan Miquel Capell. Els ad-
vocats han demanat que s’elimi-
nin les mampares per poder te-
nir un contacte més pròxim amb
el detingut.

els casos
ACTUACIONS
EN ENTREDIT

DES DEL NOVEMBRE PASSAT
HAN SALTAT A L’OPINIÓ
PÚBLICA ALGUNES
ACTUACIONS POLÈMIQUES
DELS MOSSOS D’ESQUADRA A
LA CIUTAT DE BARCELONA.

< CARRER DE ROBADOR
El 25 de gener un veí va
gravar en vídeo l’actuació de
dos mossos que sacsejaven i
tiraven a terra un detingut.
Interior va remetre el cas al
fiscal. La investigació continua
oberta i l’expedient intern està
paralitzat.

< AGRESSIÓ SEXUAL
Un jutjat de Barcelona investiga
la denúncia posada per una noia
de 18 anys que va assegurar que
va ser vexada sexualment per un
mosso als calabossos de la
comissaria de Sants-Montjuïc la
nit del macrobotellón.

< FERIDA AL FRONT
Un marroquí de 29 anys va
denunciar que va ser agredit per
dos agents després de ser
detingut a la plaça Reial. L’home,
que presentava una ferida incisa
al front, va assegurar que el van
llançar emmanillat contra una
porta de ferro. Els agents
asseguren que es va
autolesionar amb l’armer.

< EL SORDMUT
Una veïna va denunciar els
Mossos d’Esquadra pel tracte
que, segons ella, van dispensar a
un sordmut a qui van intentar
identificar al barri de Porta.
L’home s’hi va negar i va acabar
detingut acusat d’un delicte de
resistència a l’autoritat. La
dona els va recriminar als
agents la seva actuació i,
segons ella, va acabar rebent
diversos cops a l’interior de la
comissaria. Un jutge va arxivar
la denúncia d’ella contra els
dos agents.


