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El desplegament d’un dubte
Quatre universitaris de 18 i 19 anys presenten una de les primeres denúncies contra
els Mossos de Barcelona per lesions i atemptat a la integritat moral del detingut

MONTSE MARTÍNEZ
BARCELONA

XAVIER GONZÁLEZ

33 Indignats 8 Els quatre joves que han denunciat els Mossos, al passeig de Sant Joan, ahir.
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«Vam passar por», apunta
un altre noi al rememorar
l’obligació de despullar-se

3 LA CONCLUSIÓ

«Per mi són uns
incompetents», sentencia
un dels denunciants

REPORTATGE

Bad Religion, diu l’anagrama de la
samarreta d’un d’ells. Euskal Selek-
zioa llueix a l’esquena un altre. A
18 i 19 anys, moment encara d’es-
tampar principis en samarretes,
aquests quatre nois de Barcelona
es descriuen com a «comprome-
sos, amb ideologia». Però han po-
gut constatar que, a vegades, un
detall com una samarreta o un ta-
llat de cabells pot determinar si-
tuacions incòmodes.

És el que pensen que els va po-
der passar la nit del macrobotellón
del 17 de març a Barcelona quan,
segons asseguren, sense saber com
ni de quina manera van acabar
dins d’un furgó dels Mossos d’Es-
quadra quan anaven cap a casa.
Però al marge de ser detinguts per
una cosa que asseguren que no ha-
vien fet –en qualsevol cas, el jutjat
determinarà quina versió és la ve-
raç–, els joves no oblidaran el trac-
te «vexatori i degradant» que
diuen que van rebre de diversos
agents dels Mossos.

Els quatre nois, que demanen
mantenir-se en l’anonimat, dos de
18 anys i dos de 19, tots universita-
ris de primer curs, han presentat
una denúncia contra els mossos
pels delictes de detenció il.legal,
falsedat en document públic –per
plasmar, presumptament, fets fal-
sos en un atestat–, una falta de le-
sions i un delicte contra la integri-
tat moral del detingut.

És una de les primeres denún-
cies que arriben al jutjat per una
actuació dels Mossos a Barcelona,
on la policia autonòmica es va des-
plegar ara fa sis mesos. Al marge
de la via judicial, el Col.legi d’Advo-
cats de Barcelona també ha rebut
queixes dels seus col.legiats per
l’actuació prepotent de determi-
nats agents en relació amb ells ma-
teixos en l’exercici de l’advocacia i

amb els detinguts, com va revelar
ahir EL PERIÓDICO. El mateix cap
dels Mossos a Barcelona, Joan Mi-
quel Capell, va admetre a aquest dia-
ri l’existència d’algunes actuacions
incorrectes que intenta corregir.

La denúncia dels quatre nois, que
ja ha estat admesa a tràmit pel jut-
jat, identifica amb els números di-
versos dels agents que van interve-
nir. El mateix jutjat tramita la de-
núncia dels agents contra els nois
per desordres.

«Havíem anat al centre, com fem
moltes vegades, però nosaltres no

volíem participar en el botellón, que
era al barri del Raval», comença a
explicar A. A. J., de 18 anys, estu-
diant d’Econòmiques.

Els cops

Però, pel que diuen, a l’arribar a
prop de la plaça de Catalunya, bus-
cant un mitjà de transport per tor-
nar-se’n cap a casa –dos viuen a Sant
Joan Despí i dos a Sant Gervasi–, van
ser detinguts.

«Pr imer a mi , em van pegar
molt», assegura i, tot seguit, afegeix:

«No hi vaig oposar resistència».
Després van pegar a dos més i
també va rebre el quart, quan s’hi
va acostar per defensar els seus
amics, a qui algú havia pegat. Eren
agents de paisà, expliquen. «Ens
van detenir quan passàvem entre-
mig de dos furgons», afegeix P. M.
R., de 19 anys, estudiant d’Enginye-
ria Geològica. «Si haguéssim fet
malbé aparadors i cabines de
telèfon, com diuen els mossos, no
hauríem passat davant seu», afe-
geix, i insisteix que no els haurien
d’haver pegat perquè ells no van
mostrar cap resistència.

Les vexacions

A continuació, els nois van co-
mençar a detallar el que van quali-
ficar de «vexacions gratuïtes» al
llarg de tota la detenció. És a dir,
haver d’estar-se de cara a la paret
sense moure’s, emmanillats, o ha-
ver-se de despullar del tot sense
una posterior exploració que ho
justifiqués i després d’haver estat
escorcollats mentre encara anaven
vestits.

«Ningú es pot imaginar com
n’és d’humiliant que t’hagis de
treure la roba per força en presèn-
cia d’un estrany», relata J. B. A part
de «comentaris de burla i pre-
potència», diu X. M., de 19 anys,
que acaba de començar la carrera
de Farmàcia. «Vam passar por»,
afegeix, «perquè actuaven amb
l’abús d’autoritat de qui se sap im-
pune». En la denúncia també rela-
ten que un mosso va cridar l’aten-
ció a un altre per la forma com es-
taven tractant els detinguts.

Les seves sensacions van des del
desengany a la ràbia, passant per
la impotència. «Per mi són uns in-
competents que no saben fer bé
la seva feina», diu, amb con-
tundència, un d’ells. Com tot culer
que es preï, dimecres passat tots
quatre eren entremig de la genta-
da a la Rambla. Però, automàtica-
ment, al sentir la primera sirena,
se’n van anar a casa. Ja saben el
que és estar enmig d’una operació
policial. I ja comencen a saber el
que costa un advocat.

«En lloc d’una moto, a mi em
tocarà treballar a l’estiu per pagar
l’advocat, encara que els meus
pares m’ajudin», explica X. Els seus
companys assenteixen. De cara a
l’estiu se’ls ha girat feina.H
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