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L’FBI titlla de
‘bocamoll’ el talibà
que va reivindicar
el suposat 
complot al metro
Agnès Tortosa
redaccio@setmanaridirecta.info

El líder de les milícies talibanes de
les àrees muntanyoses frontere-

res entre l’Afganistan i el Pakistan,
Baitullah Mehsud, va reivindicar el 3
d’abril, l’autoria del tiroteig a un cen-
tre d’acollida d’immigrants a Bing-
hamton, a l’estat de Nova York. L’acció
va costar la vida a catorze persones i
va coincidir amb l’arribada del presi-
dent nord-americà, Barack Obama, a
la cimera de l’OTAN a Estrasburg. Els
serveis secrets dels Estats Units
–l’FBI i el Pentàgon– van treure credi-
bilitat a la reivindicació que el cap tri-
bal talibà va fer mitjançant una truca-
da telefònica al corresponsal de la
BBC a Islamabad. Un portaveu de la
policia va assegurar que Baitullah
Mehsud era un fanfarró i un bocamoll
que només pretenia notorietat i pro-
tagonisme. Segons les indagacions de
la policia de l’estat de Nova York, l’au-
tor de la matança era un antic treba-
llador de l’empresa IBM d’origen viet-
namita i amb un quadre mèdic
depressiu. L’anàlisi policial de la rei-
vindicació efectuada per Mehsud ha
estat totalment antagònica a allò que
fins ara havien fet els mateixos ser-
veis secrets en casos anteriors. 

El mateix Mehsud, a través d’una
trucada telefònica a través d’un perio-
dista pakistanès que va actuar de mit-
jancer, es va responsabilitzar d’haver
organitzat un grup de paquistanesos
amb l’objectiu de preparar un gran
atemptat al metro de Barcelona el
mes de gener de l’any 2008. Aquesta
reivindicació va ser avalada pels ma-
teixos serveis secrets dels Estats
Units. De fet, la reivindicació de Meh-
sud al voltant del suposat atemptat de
Barcelona va ser incorporada a la cau-
sa judicial i ha estat un dels argu-
ments per mantenir el processament
de les deu persones empresonades. 

La reivindicació de
Mehsud al voltant
del suposat
atemptat va ser
incorporada a la
causa judicial

DIRECTA 134   •   15 d’abril de 2009 així està el pati • 13

, així està el pati

Oriol Matadepera
baixllobregat@setmanaridirecta.info

E
l jutjat d’instrucció número 1
d’Esplugues de Llobregat
(Baix Llobregat) va decretar,

el 26 de febrer, l’ingrés a presó du-
rant deu dies d’un activista en de-
fensa de Collserola per una falta de
desobediència a l’autoritat. La set-
mana del 6 d’abril, el veí d’Esplu-
gues, que s’hauria d’haver presentat
voluntàriament a la presó Model i
no ho va fer, va ser posat en  cerca i
captura policial. El membre de la
Plataforma Popular contra el pla
Caufec ha donat suport a la campa-
nya d’insubmissió a les penes multa
des de l’inici del procés judicial en-
degat arran de l’acció durant la qual
va romandre tres dies penjat a cin-

quanta metres d’alçada per denun-
ciar el projecte urbanístic a la mun-
tanya de Collserola. Així doncs, a
partir d’ara, en cas que sigui identi-
ficat per qualsevol policia de l’Estat
espanyol, serà detingut i empreso-
nat durant deu dies en substitució
de la condemna dictada l’abril de
2008 que l’obligava a pagar seixan-
ta euros de multa.

La campanya d’insubmissió a les
penes multa consisteix a negar-se a
col·laborar en l’aplicació d’aquestes
condemnes econòmiques, motiu pel

qual es pot decretar l’arrest peniten-
ciari com a darrera conseqüència.
Diferents persones i col·lectius que
pateixen aquest tipus de condemnes
s’han coordinat per oposar-s’hi i ofe-
rir un espai de suport mutu per evi-

tar pagar les multes i visibilitzar les
conseqüències repressives de les
mobilitzacions al carrer. L’objectiu
és desobeir les condemnes de forma
col·lectiva perquè qui les pateix no
ho faci sola.

Altres casos a Esplugues
Seixanta persones han estat de-
nunciades més de dues-centes ve-
gades en total per diferents accions
contra el pla Caufec durant els dar-
rers anys. Segons membres de la
plataforma veïnal, “el cas del possi-
ble empresonament del veí d’Esplu-
gues no és res comparat amb tot el
que ens pot caure a sobre si prospe-
ren totes les denúncies, algunes
d’elles amb condemnes que super-
en els dos anys de presó”. 

Dues sentències absolutòries
pels activistes recorregudes a l’Au-
diència Provincial i quatre judicis
pendents esperen el resultat dels
tribunals. El mes de març, va arri-
bar la resposta de l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona sobre els fets
de l’acció del 20 de maig de 2008.
Aquesta resposta és sobre el recurs
interposat per les empreses promo-
tores del pla Caufec –bàsicament
Sacresa– i per les persones denun-
ciades en referència a l’acció en
què vuit persones van aturar les
obres del projecte urbanístic enca-
denant-se a màquines excavadores
i obstaculitzant l’entrada i la sorti-

da de maquinària. El tribunal, que
compta amb el magistrat i membre
de Jutges per la Democràcia Santia-
go Vidal, ha desestimat el recurs
d’apel·lació i estima absolutament
el recurs presentat per l’empresa
immobiliària, ja que considera pro-
vat que es va cometre una falta de
coaccions –que el jutjat d’Esplu-
gues va absoldre en el seu dia. Per
tant, a part de les penes multa indi-
viduals, condemna a pagar solidà-
riament una responsabilitat civil
de 45.000 euros. Així doncs, recull
íntegrament els arguments de Sa-
cresa. Recentment, la Policia Local
d’Esplugues ha posat una multa de
150 euros a un altre company de la
Plataforma contra el pla Caufec per
col·locar cartells informatius sobre
els deu dies d’empresonament amb
cinta adhesiva.

Si és identificat per
qualsevol policia,
serà detingut 
i empresonat
durant deu dies

Acció contra les penes-multa el 23 de març al pont de la B-23 a Sant Joan Despí

ALBERT GARCIA

L’Audiència
Provincial
condemna vuit
persones a pagar
45.000 euros per
una altra acció
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L’insubmís a les penes multa oposat al
pla Caufec és posat en cerca i captura

> Deneguen el recurs on es 
demanava la llibertat d’Enric Duran
El jutjat d’instrucció número 29

de Barcelona ha denegat el re-
curs judicial contra l’ordre de pre-
só preventiva de l’activista anti-
banca Enric Duran. La Divisió
d’Investigació Criminal dels Mos-
sos d’Esquadra, dirigida per l’ins-
pector Josep Lluís Trapero, va or-
ganitzar una operació de
seguiment a Duran a partir de la
seva participació a una roda de

premsa a la Universitat de Barce-
lona el dia 16 de març. L’endemà,
els Mossos van aconseguir que el
jutjat signés l’ordre de detenció.
Va ser traslladat a la comissaria i,
el 19 de març, es va dictaminar el
seu ingrés a la Model. Dos dies
després, va ser traslladat a la pre-
só de Can Brians. D’aquí tres me-
sos, es podrà presentar un nou re-
curs a l’Audiència Provincial. 

A.G.

c/Escorial 33 Barcelona
Telèfon 932 840 904
disco@disco100.com

>Col·lectius: Etcètera, Contra-Infos, Biogràfic, Polémica, Ateneu
Llibertari del Poble Sec, Ràdio Sants Ona Lliure, Cooperativa de
consum crític.
>La coordinadora es reuneix els dimarts a les 20 h. 

C/Violant d’Hongria 71, 1er pis. Sants, BCN

Nou horari: 
de dilluns a divendres

de 18 a 22 h

Ajuda’ns a consolidar econòmicament el
projecte: Necessitem més socis i sòcies per fer
front a lles nombroses despeses mensuals!
Contacta amb nosaltres o passa’t pelContacta amb nosaltres o passa’t pel

local!local!


