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Compareixences aprovades per la Comissió d’Investigació 

sobre els atemptats del 17 i 18 d’agost de 2017 

TESTIMONIS 

COSSOS POLICIALS (la comissió ha acordat que es facin en sessió secreta) 

- Josep Lluís Trapero, excap dels Mossos d’Esquadra 

- Pere Soler i Campins, exdirector general de Policia 

- Manel Castellví, comissari del cos de Mossos d’Esquadra, excap de la comissaria 

general d’informació 

- Josep Muñoz, cap de la policia local de Cambrils 

- Evelio Vázquez, intendent major de la Guàrdia Urbana de Barcelona 

- Lluís Paradell, cap de l’àrea d’anàlisi de la comissaria general del cos de Mossos 

d’Esquadra 

- Rafael Comas, comissari general d’investigació criminal del cos de Mossos 

d’Esquadra 

-Ferran López, cap dels Mossos d’Esquadra 

- Joan Portals, comissari en cap de la Regió Metropolitana de Barcelona 

- Josep Maria Estela, comissari en cap de la regió policial de les Terres de l’Ebre  

- Eduard Sallent, comissaria general d’informació 

- Joan Carles Molinero, comissaria superior de coordinació central en el moment 

dels fets 

- Sebastian Trapote, cap de la Policia Nacional 

- Ángel Gozalo, cap de la Guàrdia Civil a Catalunya 

 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ POLÍTIC I TÈCNIC 

- Amadeu Recasens, comissionat de seguretat i prevenció de l’Ajuntament de 

Barcelona 

- César Puig, exsecretari general del Departament d’Interior 

- Joan Delort, director general de Protecció Civil 

- José Luis Olivera, director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim 

Organitzat 
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- Manuel Navarrete, director del Centre Europeu de Lluita contra el Terrorisme, de 

l’Europol 

- Juan Ignacio Zoido, exministre de l’Interior del govern espanyol 

- Josep Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya en el moment dels fets 

- Félix Sanz, director del Centre Nacional d’Intel·ligència 

- Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos (en qualitat d’expert) 

- Enric Hernández, director d’“El Periódico de Catalunya” 

- Diego Pérez de los Cobos, exrepresentant del Ministeri d’Interior a la Junta de 

Seguretat de Catalunya 

- Noureddine El Haji, persona que compartia habitatge amb Es Satty 

- Germán López, director general de la Policia 

- José Manuel Holgado, director general de la Guàrdia Civil 

- José Antonio Nieto, secretari d’estat de Seguretat 

- Juan Carlos Ortiz, Prefectura Central Informació i Investigació i Ciberdelinqüència 

de la Policia Nacional 

- Fernando Santafé, comandament d’informació, investigació i ciberdelinqüència de 

la Guardia Civil 

- Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del govern espanyol 

- Alfonso Dastis, exministre d’exteriors espanyol 

- José Manuel García Margallo, exministre d’Afers Exteriors  

- Federica Mogherini, Agència Europea de Defensa 

- Antonio Missiroli, Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió Europea 

- Patrícia Plaja, cap de comunicació del cos de Mossos d’Esquadra durant els 

atemptats 

- Representants d’Amics de la Rambla 

- Patrícia López i Carlos Enrique Bayo, periodistes de “Público” 

- Rukmini Callimachi, periodista de “The New York Times” 

- Bernat Valls, director general d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies 

- Miquel Rovira, primer tinent d’alcalde i regidor de l’Ajuntament de Ripoll 

- Pere Garcia, secretari general del Sindicat Autònom de Policia 

 

EXPERTS 
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(La comissió ha acordat revisar aquesta llista per aplicar criteris de paritat.) 

- Moussa Bourekba, investigador sènior del CIDOB 

- Elisabet Ortega, directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès 

- Lourdes Vidal, directora de l’àrea del món àrab i mediterrani de l’Institut Europeu del 

Mediterrani 

- Jofre Montoto, antropòleg i periodista expert en jihadisme 

- Mohamed El Ghaldouni, Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya 

- Fernando Reinares, investigador del Real Instituto Elcano 

- Diego Muro, investigador del CIDOB 

- Lluís Baulenas, secretari general del Departament d’Ensenyament 

- Joan Antón Mellón, catedràtic de Ciències Polítiques i de l’Administració, especialista 

en radicalització terrorista 

- Núria Perpinyà, tècnica en educació i convivència de l’Ajuntament de Ripoll 

- Jordi Moreras, professor de la Universitat Rovira i Virgili 

- Luca Gervasoni, president de l’Institut Internacional per a l’Acció No Violenta 

- Armand Calderó, director general de Presons en el moment dels fets 

- Carola García-Calvo, investigadora del Real Instituto Elcano 

- Lorenzo Vidino, professor de la Universitat George Washington 

- Manuel R. Torres, professor de la Universitat Pablo Olavide 

- Khalid Kyyat, president de l’oratori Fath de Ripoll 

- Ali Yassine, president de la Comunitat Islàmica Annour de Ripoll 

- Mohammed el Harrak, excònsol del Marroc a Girona 

- Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 

- Joseba Achotegui, psiquiatre fundador de l’Hospital Sant Pere Claver, especialista en 

joves, migracions i síndrome d’Ulisses 

- Peter Neumann, director fundador del Centre Internacional per l’Estudi de la 

Radicalització i la Violència Política al King’s College of London 

- Thomas Renard, investigador sènior de recerca a l’Institut Egmont 

- Rik Coolsaet, professor emèrit de relacions internacionals a la Universitat de Gant 

- Bart Somers, alcalde de Mechelen 

- Oliver Roy, màxim expert francès en estudis de casos de terroristes 
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- Dolors Bramont, doctora en filologia semítica i professora emèrita d’estudis àrabs i 

islàmics 

- Marta Soler, directora del CREA-UB 

- Jordi Pàmies, professor de la UAB 

- Núria Marín, directora de l’Escola Montserrat de Terrassa 

- Andreu Domingo, sotsdirector del Centre d’Estudis Demogràfics 

- Francesc Torradeflot, director de l’AUDIR 

- Xantal Genovart, Fundació SURT 

- Míriam Hatibi, portaveu de la Fundació Ibn Batuta 

- Representant de la Plataforma Ciutadana contra la Islamofòbia  

- Hafid Aarab, president de la Federació Islàmica de Catalunya 

- Mohamed Halhoul, portaveu del Consell Islàmic Cultural de Catalunya 

- Mustafà Oulad, responsable del programa Barcelona contra la islamofòbia 

- Eduardo Martín de Pozuelo, coordinador de l’àrea de terrorisme de “La Vanguardia” 

- Eduard Solé, investigador sènior i coordinador científic del projecte Menara del 

CIDOB 

- Miguel Ángel Ballesteros, director general de l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics 

- Javier Lesaca, investigador de l’Observatori Internacional d’Estudis sobre Terrorisme, 

expert en captació. 

- Sami Naïr, politòleg, filòsof i sociòleg expert en moviments migratoris 

- Jordi Bordas, periodista 

- Josep Ginesta, secretari general del departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

- Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya 

- Mario Toboso, doctor en Seguretat Internacional i professor en terrorisme i 

antiterrorisme a la UB 

- Anna Teixidor, periodista especialitzada en xarxes de radicalització terrorista 

- Emilio Lamo, president del Real Instituto Elcano 

- Representant de la xarxa veïnal Som Ripoll 

- Representant de la Unitat contra el Feixisme de Ripoll  

- Fàtima Taleb, regidora de l’Ajuntament de Badalona 

- Jean-Pierre Filiu, professor a Sciences Po de la Universitat de París 
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- Fàtima Aatar, Departament d’Antropologia de la UAB 

- Alberto López, Departament d’Antropologia de la UB 

- Xavier Giró i Antonio Castel, coordinadors del màster en comunicació de conflictes 

armats, pau i moviments socials de la UAB 

- Sònia Andolz, professora de ciència política de la UB i ESADE 

- Luz Gómez, professora d’estudis àrabs i islàmics de la UAM 

- Sirin Adlbi, investigadora del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la 

UAM 

- Txell Bragulat, Sodepau 

- Jordi Armadans, Centre Delàs 

- Representants de l’Stockholm International Peace Research Institute 

- Mostafà Shimi, Espai Antiracista de Girona i Salt i coordinador del màster sobre el 

racisme 
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