
FARTES DELS MOSSOS D'ESQUADRA 
 

4 mesos menys un dia han passat des de que els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de 

Manresa assassinaren en Mustapha. I han tornat a fer de les seves emportant-se la vida, aquest 

cop, del Sergio. 

 

El passat 30 de desembre, en Sergio, un manresà de 34 anys anava amb la seva companya a un 

sopar familiar quan varen ser interceptats per un cotxe dels Mossos. Al conèixer la seva 

identitat, els Mossos li comunicaren que procedirien a la seva detenció encara que no li digueren 

ni perquè. Començaren a colpejar-lo i amb l'ajut dels reforços policials, es llançaren a sobre del 

Sergio, que quedà estès a bocaterrosa. No parà de rebre cops i puntades durant una bona estona. 

Els policies "convidaren" a la seva companya a marxar del lloc dels fets amenaçant-la que en 

cas de no fer-ho quedaria detinguda. Al cap de poca estona que se n'anés, el Sergio quedà en 

coma degut suposadament a una parada respiratòria. Va morir finalment l'1 de gener. 

 

Aquesta nova mort a mans dels Mossos demostra que la mort d'en Mustapha no fou accidental, 

sinó que era possible. Era possible en un estat en el què les pallisses i els abusos a mans de les 

forces de seguretat es troben a l'ordre del dia. Per que més enllà d'aquestes dos morts, es podrien 

comptabilitzar desenes de casos en els quals la cosa podria haver acabat molt pitjor. 

 

Evidentment, els alts càrrecs policials amb el suport indiscutible dels mitjans de comunicació 

han provat de justificar aquesta nova mort. Difonent a tort i a dret que el Sergio tenia amplis 

antecedent policials i alguna que altra ordre de recerca i captura, com si això fos un atenuant  

per assassinar impunement. Sembla ser que els mitjans de comunicació donen més difusió i 

importància al currículum judicial del Sergio que a l'informe mèdic de la seva mort que 

amaguen sota secret de sumari. Aquesta és només la més evident i visible de les estratègies que 

utilitzen per callar i amagar la veritat quan els resultats de la seva brutalitat quotidiana acaben en 

mort i es fan irreversibles. 

 

Les mentides esgrimides en pro de salvaguardar les aparences democràtiques de l'estat és el que 

empenta a silenciar qualsevol crim que hagi comès, portant inevitablement a que aquests es 

tornin a repetir. Si la mort del Mustapha va ser producte d'un suïcidi amb uns cordons de les 

sabates que encara avui no han aparegut, la mort del Sergio va ser deguda a què el sobreesforç 

que va fer per resistir-se a la seva detenció el va portar a una parada cardiorespiratoria. És en 

aquest context que s'entenen tots els esforços per evitar qualsevol signe de protesta que 

qüestioni la versió oficial: les pressions als familiars i a l'entorn pròxim dels morts o afectats; la 

persecució mediàtica i el setge sistemàtic a les solidàries i a les que aixequen la veu; el xantatge 

econòmic o l'aparició de brigades de neteja que només es desfan de les pintades i pancartes fetes 

contra els cossos policials. 

 

És per tot això que estem fartes. Fartes de la brutalitat policial, de les tortures, de les pallisses. 

Fartes del setge als immigrants, de les batudes, dels segrestos en Centres d'Internament. Fartes 

dels seguiments polítics, dels desnonaments, dels desallotjaments legals i il·legals. Fartes de la 

complicitat política. Fartes de les morts provocades per la Comissaria de Manresa. 

 

El 14 de gener estarem a la manifestació que s'ha convocat per mostrar la nostra ràbia i 

indignació. 

 

Per que estem fartes! 

  

MANIFESTACIÓ DISSABTE 14 DE GENER A LAS 18H. 

PLAÇA CRIST REI, MANRESA (BCN) 


