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Sessió 12 de la CIAA

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre les Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 

2017 (CIAA) s’obre a les tres de la tarda i deu minuts. Presideix Jordi Munell i Garcia. Assis-

teixen la Mesa els lletrats Mercè Arderiu i Usart i Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, pel G. P. de Ciutadans; Aurora Ma-

daula i Giménez i Teresa Pallarès Piqué, pel G. P. de Junts per Catalunya; Najat Driouech 

Ben Moussa, Montserrat Fornells i Solé i Gerard Gómez del Moral i Fuster, pel G. P. Repu-

blicà; Carles Castillo Rosique i Ramon Espadaler i Parcerisas, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar; Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Natàlia Sànchez 

Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió l’ex-director general de la Policia, Pere Soler i Campins; 

l’ex-director general de Protecció Civil, Joan Delort i Menal, i l’ex-secretari general del De-

partament d’Interior, Cèsar Puig i Casañas.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Pere Soler i Campins, ex-director general de la Policia, en qualitat 

de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 

2017 (tram. 365-00065/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 

d’Agost de 2017. Compareixença.

2. Compareixença de Joan Delort i Menal, ex-director general de Protecció Civil, en 

qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 

d’Agost de 2017 (tram. 365-00077/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del  

17 i el 18 d’Agost de 2017. Compareixença.

3. Compareixença de Cèsar Puig i Casañas, ex-secretari general del Departament d’In-

terior, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del  

17 i el 18 d’Agost de 2017 (tram. 365-00078/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemp-

tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017. Compareixença.

El president

Molt bé, bona tarda. Donaríem començament a aquesta sessió de la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 d’Agost.

En aquest cas, com saben tots els grups, avui comencem la part de les persones 
que estan citades com a testimonis, un cop hem finalitzat els compareixents citats 
com a experts, més aquells que no han pogut venir i se’ls ha demanat, doncs, també, 
que aportin documentació.

Compareixença de Pere Soler i Campins, ex-director general de la 
Policia, en qualitat de testimoni

365-00065/12

I, per tant, donem la benvinguda avui a la primera compareixença, el senyor Pere 
Soler, ex-director general de la Policia; agraïm la seva compareixença en aquest co-
missió. Tal com es va quedar, també, en el principi, aquesta és una compareixença 
en principi, doncs, oberta. En qualsevol cas, existeix la possibilitat, com hem co-
mentat amb els portaveus, de que arran de l’interès que puguin despertar les aporta-
cions del senyor Soler, si es considerés, més endavant es podria tornar-lo a convidar 
si així s’acordés també després, per part dels grups, en qualitat de compareixença 
secreta, com farem, de fet, amb els testimonis que compareixeran i que estan en ac-
tiu en els serveis de seguretat, com també es va acordar inicialment per part de la 
majoria dels diferents grups polítics d’aquesta comissió. 

Per tant, el procediment que avui faríem seria, primer, una breu presentació del 
senyor Pere Soler, de les seves responsabilitats que tenia en el moment, doncs, dels 
fets –per tant, una petita intervenció de pocs minuts–, i, a partir d’aquí, els diferents 
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grups polítics, començant de major a menor, farien el seu torn de preguntes, totes de 
cop, i el senyor Soler respondria a cada grup i aniríem fent tots els grups. (Veus de 
fons.) Si va bé..., bé, si va bé així, sí, millor. Faríem després un segon torn, si volen, 
de preguntes, per si queda alguna cosa arran de la resposta. 

(Carles Castillo Rosique demana per parlar.) Senyor Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí, president. Jo només..., lo que ha comentat al començament volia posar-ho al 
damunt de la taula; el dubte l’he posat jo mateix, i és, a veure, davant la possibilitat 
amb tres persones, tres testimonis com tenim avui, jo crec que molt interessants, amb  
coneixement directe sobre la gestió dels cossos i sobre la gestió de l’emergència que 
es va produir, hi ha una sèrie de qüestions que jo crec que són de molta sensibili-
tat, que jo penso que com a diputats ens interessa fer per aclarir la qüestió –quines 
 fallades van poder haver-hi, què es pot millorar–, i aquests temes d’extrema sensibi-
litat jo penso que cap dels testimonis podrà contestar-los lògicament en obert, per-
què són qüestions que, bé, donen pistes, diguem-ne, del treball intern d’un cos de 
policia, de relacions del Cos de Policia de Mossos amb altres cossos o fins i tot amb 
agències internacionals. I és per això que posava damunt la taula aquest dubte, no? 
I, bé, jo crec que s’ha aclarit convenientment. Si hi ha qüestions que els testimonis 
consideren que no poden contestar avui en una comissió en obert, podrien quedar, 
diguem-ne, pendents de contestar i en una futura votació tornar a cridar-los com a 
testimonis en una comissió tancada. He entès que és aquesta, la solució que es posa.

El president

Sí, això és una mica el que hem parlat, doncs, els diferents portaveus, eh?,  veient 
que tampoc hi havia consens d’entrada. I, per tant, preferim aquesta proposta in-
termèdia, de dir: avui és compareixença en obert, que és tal com s’havia anunciat,  
i obrir la possibilitat de, si s’acorda per votació, com fem amb tots els comparei-
xents, poder-lo tornar a citar en condició de testimoni secret, si els sembla.

Carles Castillo Rosique

Permeti’m només que insisteixi en el fet de que aquesta intenció, la possibilitat 
de fer-la a porta tancada, no és ni molt menys per amagar res, sinó tot lo contra-
ri, per poder posar més llum en qüestions que tenen una sensibilitat evident i que 
 creiem que no podran ser contestades en una comissió en obert.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castillo. Per tant, ho repetim: un bloc de preguntes; deixaríem 
un segona intervenció per a cada grup, si vol aclarir, replicar o fer una pregunta que 
li hagi quedat..., que no li hagi sorgit a partir del primer bloc, i el compareixent ani-
ria responent. Els sembla bé? 

Per tant, si és així, donaríem la paraula al senyor Pere Soler per fer la seva pri-
mera intervenció, i a partir d’aquí començaríem, doncs, la seqüència d’interpel·la-
cions. Gràcies.

Pere Soler i Campins (ex-director general de la Policia)

Sí; gràcies, president. Bé, bona tarda. Primer de tot, deixin-me, en aquesta prime-
ra compareixença, doncs, tenir un record especial per als familiars de les víctimes 
dels atemptats; encara que faci temps, jo crec que és bo que no ho oblidem i ho recor-
dem. També per a les famílies dels autors materials, que també en aquells moments 
van passar moments, i segurament passen moments difícils. I deixin-me també, que 
crec que és de justícia, que tingui un record per al president, el molt honorable presi-
dent Puigdemont, també per a l’honorable conseller Joaquim Forn, per al secretari 
general, així com tots els comandaments de Mossos, encapçalats pel major Trapero, 
però també per a altres comissaris, així com molts altres agents, que en aquests mo-
ments es troben investigats per situacions que jo considero del tot injustes.
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M’han dit des de Presidència que no haig de tenir una intervenció prèvia; per 
tant, em sotmetré a les preguntes dels diputats. I així, doncs, passo a la seva dispo-
sició.

Moltes gràcies.

El president

En tot cas, si vol aclarir la seva condició en el moment dels fets, la seva respon-
sabilitat, i així queda...

Pere Soler i Campins

Sí, president, perdoni. Jo vaig estar nomenat director general de la Policia de 
Catalunya el 18 de juliol del 2017, i vaig estar en el càrrec, en l’exercici del càrrec, 
fins al 27 d’octubre, que soc cessat, doncs, en aplicació del 155 pel Senat de l’Estat 
espanyol.

El president

Molt bé. Per tant, hi hauria el primer torn de preguntes, en aquest cas del Grup 
de Ciutadans –de major a menor. Senyor Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Sí; gràcies, president. Primer de tot, doncs, lamentar el poc discurs que ens ha 
presentat respecte al que pensa que va passar aquells dies, i també el que hagi fet, 
en la línia habitual, una proclama que estava fora del motiu de la compareixença.

Bé, doncs aprofitant que el tenim aquí de testimoni, jo li faré poques  preguntes, 
però força concretes. Primer de tot, respecte a la qüestió de la seguretat en un  espai 
com el que es va produir el pitjor dels dos atemptats consecutius que es van produir 
aquells fatídics dies, que va ser el de la Rambla. Preguntar-li..., és possible que vostè 
no hagi assistit a cap reunió de la Junta de Seguretat de Barcelona, sobretot abans 
d’aquesta data, perquè l’havien nomenat just pràcticament un mes abans, trenta dies 
abans de que es produís l’atemptat; però, en tot cas, si té coneixement de si, per part 
del Departament d’Interior, en les dates prèvies a l’atemptat, hi va haver algun re-
presentant, el mateix conseller o el director general que vostè va rellevar..., doncs, si 
van participar en la Junta de Seguretat de Barcelona; si sap si es van produir aques-
tes reunions, aquesta participació, una o més vegades, i si sap quan va ser l’última 
data en què es va reunir, abans d’aquests atemptats, la Junta de Seguretat de Bar-
celona.

També preguntar-li si té coneixement de si per part dels comandaments policials 
de Mossos encarregats de la seguretat ciutadana, i donat que hi havia una situació de  
risc, jo diria que extrem, d’atemptat, i que veníem d’uns antecedents prou pròxims 
en el temps, doncs, d’altres atemptats arreu d’Europa, si per part dels comandaments 
del cos s’havia fet alguna referència interna a la necessitat d’ampliar les mesures de 
seguretat en àmbits amb molta concurrència de públic, especialment a l’àrea me-
tropolitana, a la ciutat de Barcelona i especialment a la zona de la Rambla. Veníem 
d’un antecedent, que és que pocs mesos abans d’aquest atemptat hi va haver una 
instrucció, directiva, recomanació –no sé com dir-ho– per part del Ministeri de l’In-
terior que recordava la necessitat de reforçar la seguretat en aquests espais públics, 
i específicament col·locant obstacles que impedissin que es pogués fer servir aquí 
a Barcelona un instrument per atemptar que s’havia popularitzat els darrers me-
sos arreu d’Europa, que potser va començar a Marsella, però que n’havíem tingut 
exemples a Londres, a Berlín, a molts altres indrets en què s’havia fet servir aquest 
sistema per atemptar.

També, quina valoració fa del fet de que una cèl·lula, un grup de persones que 
no era petit, que era força nombrós, com es va veure posteriorment, doncs, estigues-
sin ocupant una finca a Alcanar i que no transcendís, o que no es fes cap mena..., o 
que sembla que no es va fer en les condicions necessàries cap mena d’investigació 
respecte al que estaven fent, perquè allí van estar com a mínim cinc mesos despla-
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çant-se des de Ripoll fins a Alcanar, adquirint productes que finalment es van fer 
servir per fabricar explosius d’una potència considerable, i que estaven adreçats a 
aquests atemptats en un altre format, que era la previsió inicial, no?

I, finalment, doncs, quina valoració fa del fet de que el principal autor de l’atemp-
tat s’escapolís d’un control policial a la sortida de Barcelona, a la sortida per la Dia-
gonal, i que després es trigués quatre dies en trobar-lo, tenint present que estava sol, 
que anava a peu i que aparentment estava totalment desassistit per terceres persones.

I amb això, doncs, en tindríem prou. Gràcies.

El president

Molt bé; gràcies, senyor Alonso. Senyor Soler.

Pere Soler i Campins

Bona tarda, senyor Alonso. Vostè sap que no hem fet una primera exposició dels 
fets perquè així se m’ha dit que havia de funcionar la compareixença, no perquè no 
tinguem coses a dir, i segurament, doncs, a resultes de les contestes sortiran moltes 
d’aquestes mesures que també vam tenir ocasió de discutir després dels atemptats, 
quan em vaig reunir amb els diferents representants de la Comissió d’Interior dels di-
ferents grups –em sembla que vostè hi era–, i algunes de les mesures que ara m’apun-
ta també les vam posar com a mesures a prendre en el futur, per millorar el que és la 
seguretat, que en cap cas pot ser..., podem evitar el risc al cent per cent, no?

Parlava del tema de la Rambla. Normalment, el conseller d’Interior no sempre, 
però sí que el director general, doncs, acut a les juntes de seguretat de Barcelona; no 
només a les juntes de seguretat de Barcelona, sinó també d’altres poblacions arreu 
del territori, no? Així vam fer-ho també després dels atemptats, en què, per exemple, 
en el cas de Barcelona es va crear un subgrup específic per abordar aquestes mesu-
res tant físiques..., o aquests impediments físics com tecnològics amb els que havíem 
de millorar en determinats emplaçaments –que després, si no, ja hi entraré amb més 
profunditat–, en determinats llocs de molta afluència. 

Em demanava si aquest advertiment del Ministeri de l’Interior de barreres físi-
ques en llocs poblats, doncs, va ser atès, no va ser atès, i si no va ser atès, per què 
no ho va ser. Bàsicament, nosaltres sap que estàvem en un nivell 4 d’alerta sobre 5 
–d’alerta antiterrorista–, i la Policia general de Catalunya va prendre el pla especí-
fic antiterrorista, que era el POEA, en el qual..., què s’abordava bàsicament? Major 
presència, nombre de presència d’agents en el carrer, d’acord? Mesures concretes, 
com barreres físiques ara a la Rambla, etcètera..., aviam, es va decidir, suposo, en el 
seu moment no posar-ne, d’acord?, perquè s’entenia que amb aquesta presència dels 
agents al carrer era suficient.

I, també, amb reflexions, després, que es van fer amb el subgrup de la Junta de 
Seguretat..., hem de veure fins a quin punt les nostres ciutats han de ser unes ciutats 
obertes o han de ser unes ciutats fortalesa. Perquè sí que és veritat que posar mol-
tes llambordes o tancar molt determinades qüestions físiques al passeig, un passeig 
com la Rambla, també obert al trànsit, també, moltes vegades..., que després això 
també s’ha canviat, arran dels atemptats, precisament perquè hi havien creuaments 
de carrers. I també s’havia parlat moltes vegades de fer-la unidireccional, la Ram-
bla, sense poder-hi haver entrades ni sortides, sense que es pogués creuar. Tot això 
s’havia discutit en la Junta de Seguretat, i també es va discutir novament en els sub-
grups. Però la reflexió que es feia..., es deia: «Escolta, anem a veure quins models 
de ciutats segures volem, més enllà d’unes ciutats que siguin pròpiament fortalesa»; 
o sigui, les ciutats han de ser per viure, les ciutats no han d’estar pensades, doncs, 
perquè siguin fortaleses.

Perquè, a més, el tipus de terrorisme –vostè ho sap igual que jo– també ha can-
viat, i abans el terrorista normalment el que feia era un acte, un acte terrorista en el 
qual volia fugir. Però tot això ha canviat, i la mecànica, doncs, dels actes terroristes 
ha canviat, i quan nosaltres solucionem..., per exemple, a la Rambla, si haguéssim 
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posat llambordes..., hem vist en altres ciutats que amb un ganivet n’hi ha prou per 
cometre un atemptat terrorista. O sigui, seguretat al cent per cent no en tindrem. 
I també hem de bascular sempre amb aquest binomi de seguretat/llibertat a l’hora 
de confeccionar unes ciutats més segures.

Sí que és veritat, que això també vam tenir ocasió de discutir-ho quan em vaig 
reunir amb els grups d’Interior, que una de les mesures que s’havia de prendre era 
totes les mesures tecnològiques, a part de mesures físiques, sobretot als centres de 
la ciutat, o en determinats llocs que hi ha molta confluència de gent, o en determi-
nats espectacles o en determinats emplaçaments que puguin estar més sotmesos a 
risc. Per això, a banda de l’esforç públic que havíem de fer, també consideràvem que 
aquestes mesures –també aquells generadors d’espectacles o aquells punts d’interès 
turístic– també havien d’ajudar-nos en aquest esforç de millorar totes aquestes eines 
tant físiques com tecnològiques, per fer aquests emplaçaments molt més segurs.

Amb relació al tema de la finca d’Alcanar, també vam comentar, en aquestes 
reunions, en quin problema se’ns havien convertit els habitatges buits. Més enllà del 
problema social –els grans tenidors que estan comportant, doncs, que molta gent no 
pugui accedir als habitatges, perquè aquests grans tenidors no se n’ocupen i els re-
tenen i no els posen a la venda o en lloguer, que això ens crea un problema social–, 
també detectem, sobretot a través dels atemptats –però també en altres supòsits, 
com per exemple pot ser el supòsit dels narcopisos en el Raval, etcètera–, que tots 
aquests pisos buits, d’acord?, també estaven anant més enllà del problema de neces-
sitat social, el problema social, per convertir-se en un problema de seguretat. I una 
de les mesures que s’havia començat a treballar –i que així també ho vam fer en el 
traspàs amb el nou director general– era què fem amb aquests pisos? I una de les 
propostes que es feia des de la direcció general havia de ser que els tenidors real-
ment fossin garants i es fessin responsables de qui ocupava aquests edificis. El que 
no pot ser és que ens passin supòsits com pot ser el d’Alcanar, on realment hi hagi 
gent que estigui ocupant aquest edifici, i no només... Ara sí que hi ha, doncs, temes 
que no tenen res a veure amb la necessitat d’un habitatge que pot tenir una família..., 
sinó per perpetrar o per preparar actes il·lícits o per fer actes il·lícits, com poden ser 
els narcopisos.

Aquesta era, doncs, també, una de les mesures. A banda de la que ja li he ex-
plicat abans, o li he comentat, amb resposta d’augmentar les mesures físiques i tec-
nològiques tant en els centres de les ciutats com als emplaçaments, produint-ne la 
protecció, també, doncs, aquest..., que jo crec que pot passar també, a la llarga, per 
una reforma del Codi civil, on els grans tenidors hagin de ser responsables i exercim 
un mecanisme pel qual tinguin l’obligació de dir qui està ocupant els seus edificis.

Amb relació a l’última pregunta que m’ha fet, senyor Alonso, és veritat que el 
control d’Esplugues era un control; era un control que, el que després es va desco-
brir que era l’autor material dels atemptats, doncs, se’l va saltar, va fugir en aquells 
moments emportant-se per davant tres mossos, i aquests mossos van quedar ferits 
precisament per aquest atropellament.

El fet de poder-lo trobar o no poder-lo trobar abans, jo crec que tothom, i ningú 
ho ha discutit..., que el temps d’execució de desarticulació de la cèl·lula terrorista en 
aquest curt termini va ser, a nivell de reacció, una operació completament òptima. 
I va ser quan..., a resultes, també, de la col·laboració ciutadana. Però quan es llença, 
aquest avis? Quan es té la certesa de que és l’autor material de les Rambles. El que no 
podíem fer nosaltres era penalitzar algú.., que nosaltres podíem tenir indicis que fos 
l’autor, però en cap cas posar-lo a exposició pública, demanar la col·laboració ciuta-
dana, fins que estiguéssim del tot segurs que era l’autor material dels atropellaments. 
Això va costar, i va costar precisament per una de les mancances que té el centre 
de Barcelona a nivell de càmeres; que això també ho vam discutir en el seu mo-
ment amb l’alcaldessa de Barcelona, que sí que és veritat que no és agradable tenir, 
doncs..., per a determinades persones pot no ser agradable que tinguem un control a 
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través de videocàmeres als centres, als centres de grans afluències, però això, el fet 
de no tenir-ho –com pot passar en altres ciutats, com pot ser Londres, etcètera–, ens 
va dificultar enormement que tinguéssim imatges d’aquell moment dels fets, per po-
der-ne identificar l’autor material.

Pensin, o pensi, senyor Alonso, que era una furgoneta de lloguer. Jo recordo ha-
ver visitat en aquell moment el complex central, amb l’agent d’investigació que es-
tava traient empremtes en la furgoneta –hi havia un munt d’empremtes dactilars–, i 
fins que no vam poder buidar imatges de locals de la zona, d’entitats financeres de la 
zona, i vam poder creuar aquestes imatges que vam tenir –doncs, el fet de tractar, de 
recopilar i bolcar i treballar més les empremtes–, no va sortir el major Trapero per 
identificar l’autor com l’autor material que conduïa aquesta furgoneta. Una vegada 
el vam presentar no només als mitjans sinó a la ciutadania, a la qual es va demanar 
col·laboració ciutadana, va ser fruit d’aquesta col·laboració ciutadana que va poder 
ser localitzat i finalment, tristament abatut a Subirats.

Jo crec que amb això li he respost les diferents preguntes que m’ha formulat. 
Gràcies.

El president

Molt bé. Senyor Alonso, si hi ha un torn de rèplica o de més preguntes...

Matías Alonso Ruiz

Sí. Ens ha començat parlant del concepte aquest de ciutat fortalesa i que les ciu-
tats són per viure-hi. I en això estem totalment d’acord. I que la seguretat cent per 
cent no existeix i que avui dia es pot atemptar, i, de fet, la tendència és atemptar 
amb qualsevol estri, no cal que sigui una furgoneta. Però el que hi havia en aquells 
moments era això, i els advertiments eren aquests, i aquest binomi seguretat/lliber-
tat, en el cas que ens ocupa, doncs, va acabar amb disset morts. Per tant, això s’ha 
de tenir també present, no?

Respecte a Alcanar. No hi va haver cap intervenció per part dels serveis d’in-
formació de la regió policial respecte al fet de que en aquell xalet hi havia un grup 
que eren homes, que eren de fora, que no es relacionaven amb la gent, que ni tan 
sols posaven música, i que estaven per allà amb molta discreció, i que a més a més, 
doncs, bé, les compres que van fer, a part del possible menjar que poguéssin com-
prar, també tenien a veure amb l’elaboració d’explosius, no? Jo –és la pregunta– no 
sé si per part dels serveis d’informació hi havia, o hi va haver alguna referència res-
pecte a aquesta situació.

Respecte al control. Quan el control estava muntat ja sabíem que el que havia 
passat –i ho sabia lògicament Mossos– a la Rambla era quelcom més que un atrope-
llament massiu, no?, sabíem que era un atemptat. Per tant, independentment de que 
s’hagués o no s’hagués identificat l’agressor, l’autor de l’atemptat, doncs sí que s’ha-
via de tenir present que aquest tipus de controls –sobretot quan són, diguem-ne, a la 
sortida de la mateixa ciutat cap a una via ràpida amb moltes sortides dins de l’àmbit 
metropolità, que permetien a qui el sobrepassés, amagar-se– haurien d’haver estat 
una mica més permeables. Jo fins i tot me’ls he trobat, no fa gaire, en un peatge. En 
el peatge que fa el pas de la C-32 amb l’AP-7, m’he trobat els grups rurals de la Guàr-
dia Civil fent un control. I ja li puc dir que aquell control no se’l saltava ningú, i tam-
bé teníem un embús a la sortida d’un peatge, eh? I..., no ho sé, és aquesta qüestió, no?

I respecte a la qüestió de Subirats, bé, a mi almenys encara em roda pel cap el 
fet de que finalment qui va anar a veure qui era el que estava amagant-se, doncs, en 
els conreus, al final va ser un binomi de seguretat ciutadana, probablement sense 
armament prou adequat. I això és el que em va sobtar. Fins i tot s’ha arribat a lle-
gir que comandaments d’aquella zona havien estat alertats prèviament i havien fins 
i tot fet algun reconeixement previ, i finalment van arribar i van dir que hi anessin 
dos de seguretat ciutadana, no? No sé si no hi havia alguna altra possibilitat, de cara 
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a comprovar in situ si efectivament era la persona que s’estava buscant, que era en 
aquell moment, diguem-ne, l’enemic públic número u.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyor Soler.

Pere Soler i Campins

Sí; gràcies, president. A veure, alertes en emplaçaments concrets n’hem tingut i 
en tenim de forma recurrent, d’acord? O sigui, va sortir en algun mitjà de que si hi 
havia hagut una alerta sobre la Rambla poc dies abans, etcètera; després es va veure, 
doncs, que aquesta alerta res tenia a veure amb l’atemptat. D’això se’n va parlar, se’n 
va escriure després i es va explicar. 

Llavors, el que està clar és que en un moment determinat, d’acord?, s’han de 
prendre decisions concretes, i vostè mateix, senyor Alonso, ha fet referència a que si 
nosaltres, per exemple, haguéssim blindat, no ho sé, la Rambla, potser haguessin po-
gut anar al Portal de l’Àngel; no sé si m’explico. Al final, hem de veure com podem 
millorar, quins mecanismes fem per poder millorar, però amb la referència i amb la 
reflexió que feia vostè al principi: que malgrat que hi posem mitjans, igual que nosal-
tres sempre hem de posar-hi més mitjans..., i realment en aquestes línies que després 
–tot seguit en faré referència–, doncs, s’han d’anar abordant per fer aquestes ciutats, 
sense que tingui impacte en la ciutadania, perquè ara tenim els mecanismes per fer-
ho i s’ha d’anar invertint en seguretat perquè tinguem ciutats més segures, sí que és 
veritat que mai estarem completament segurs de que no hi puguin haver atemptats, 
perquè realment, quan nosaltres cobrim un atemptat, d’acord?, el que fan normal-
ment és canviar de fórmules.

I això ha sigut una evolució que ha tingut aquest tipus de terrorisme, almenys el 
terrorisme gihadista, en el qual..., lo que dèiem abans –jo hi feia referència al prin-
cipi–: la persona que el comet entén que és un premi per a ell morir fent-ho; llavors, 
això és molt difícil d’abordar i molt difícil d’entendre, i hem de, segurament, actuar 
abans, perquè aquest senyor, o senyors o senyores no prenguin consciència de vo-
ler fer aquests actes, amb aquest convenciment de que el que rebran és una recom-
pensa. I això ho hem de treballar amb la comunitat musulmana, que era una de les 
altres mesures; amb la comunitat musulmana, perquè estem parlant d’aquest tipus 
d’atemptat, però també amb altres tipus de comunitat. I veure també què passa amb 
els nostres joves, veure també què passa al nostre model d’integració com a país, 
etcètera, i què passa també amb tots els nostres joves que, estant desocupats o es-
tant poc integrats, poden ser subjectes de manipulació, amb aquest atractiu que pot 
tenir per a ells la violència, als quals se’ls dona una missió i els quals troben una 
recompensa causant dany a la gent.

Llavors, el tema d’Alcanar, sí que és veritat que una vegada ha passat..., els cas-
tellans sempre diuen «una vez visto, todo el mundo es listo», d’acord? I no és que 
 defugi responsabilitats, però hem de pensar que allò és una urbanització; és una 
urbanització que durant els mesos d’hivern, doncs, no..., totes les situacions costa-
neres, com pot ser Alcanar, tampoc no tenen la presència que normalment es té a 
l’estiu. Llavors, també feia, tot plegat..., que en el primer torn de respostes li feia re-
ferència a això: és un drama –és un drama, i jo considero que és el principal proble-
ma de seguretat, o un dels grans problemes de seguretat que en aquests moments té 
el país–, aquest gran nombre, aquesta gran bossa d’habitatges buits, els quals no no-
més –hi feia referència abans– ens creen aquest problema social, sinó que ara també 
serveixen per ser nius on preparar atemptats, però no només això, vendre droga o 
fer plantacions de marihuana, que vostè sap que al llarg del territori tenim proble-
mes amb locals o fins i tot amb pisos on es punxa la llum, etcètera, perquè els grans 
tenidors no es responsabilitzen dels seus locals i estan ocupats per gent que no hi va 
per necessitat per viure-hi, sinó perquè comet temes il·lícits.
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El fet d’Alcanar, també, que és veritat, quan es produeix una primera explosió, 
la primera explosió no es relaciona –perquè em vaig estar repassant, doncs, els pri-
mers correus d’incidències– amb que pugui ser o estigui relacionat amb cap tipus de 
preparació d’atemptat. En aquells moments hi treballen els Tedax; s’acosta gent de la  
Guàrdia Civil, ofereix col·laboració. Com que ja hi estaven treballant els Tedax, en 
principi, quan actua una força de seguretat, l’altra ja no hi entra, tot i prestar-se tota 
la informació i tota la col·laboració, que en tot moment va ser lleial, per part pels 
cossos i forces de seguretat de l’Estat.

El tema d’Esplugues. Basant-me, per exemple, en aquesta col·laboració, també, 
quan em vaig reunir amb els diferents grups..., nosaltres, a nivell de Mossos, s’havia 
planificat, durant dos anys abans, un dispositiu, que era el dispositiu Cronos. Aquest 
dispositiu no era un dispositiu, a la data dels atemptats, acabat; s’havia estat treba-
llant dos anys abans, aquest dispositiu. Nosaltres sí que..., s’havia acabat, perquè es 
presenta, el 19 d’agost, a la primera reunió que fem amb el conseller Forn i jo ma-
teix, en el Pacte antiterrorista..., el grup de comissaris ens presenta allà la finalit-
zació del programa Cronos en una primera fase. En què consistia aquesta primera 
fase? –que això els ho explicarà segurament millor que jo, doncs, l’operatiu. En que 
qualsevol mosso sabés, davant d’un atemptat, quina havia de ser la resposta. Es fixa-
ven tota una sèrie..., no només del dispositiu Gàbia, perquè no només havíem de tan-
car Barcelona, havíem de tancar, en aquells moments, Catalunya, i tu no saps preci-
sament si ha sortit, si no ha sortit, si té infraestructura a Barcelona, si es quedarà, si 
no es quedarà. Llavors, tu, els operatius..., tots els dispositius els fas amb els opera-
tius que tens, i en aquell moment estava mobilitzat tot el Cos de Mossos d’Esquadra. 

Sí que és veritat..., i això era un pas en el qual encara no s’havia començat a tre-
ballar, però que ara, a hores d’ara, segur que ha estat treballat. Era aquesta major 
col·laboració, que també hi feia referència a les reunions que fèiem amb els grups de 
la Comissió d’Interior..., que s’havia de tenir aquesta major col·laboració, que s’havia 
de tenir amb les altres forces i cossos de seguretat de l’Estat. Sí que és veritat que 
quan hi ha un atemptat terrorista no només els cossos i forces de seguretat hi han 
d’estar implicats, sinó que hi ha d’estar implicada una resposta fins i tot ciutadana. 
Tot això és el que s’ha de treballar i el que estava previst en les altres diferents fases, 
doncs, del dispositiu Cronos.

Aviam, el control, en veritat..., jo vaig estar parlant amb els agents, amb els 
agents que estaven a Esplugues en aquell moment i que van ser víctimes, que els vaig  
anar a veure, doncs, una vegada estaven hospitalitzats, i llavors ells tenen..., el ma-
teix que va passar a Cambrils: és molt difícil, quan algú se’t salta un control..., sí, 
al final van haver de disparar, però també al final van disparar amb una mesura de 
que no afectés, en aquest cas, els conductors, perquè pot ser qualsevol persona que 
es posi nerviosa, qualsevol persona que estigui cometent un delicte menor, etcètera. 
Jo crec que els protocols en aquell control..., poder sí que necessitàvem que hi ha-
gués hagut un major nombre d’agents, però tot el Cos de Mossos estava desplegat 
arreu del territori; llavors va sortir per allà, com podia haver sortit per un altre lloc. 
Però sí que és veritat que en el moment de prendre la decisió els agents que estaven 
sobre el terreny, sí que al final acaben disparant perquè s’han emportat per davant 
tres agents, però sí que és veritat que no ho fan amb voluntat de disparar a matar, 
per entendre’ns, perquè tampoc saben qui és la persona que s’ha saltat el control. 
Moltes vegades s’han fet controls, i a vegades s’han saltat els controls..., s’ha saltat el 
control, a vegades, gent que es posa nerviosa, gent que està nerviosa aquell dia, gent 
que reacciona de forma absurda davant d’un dispositiu policial quan no té alguna 
cosa a fer. Llavors, jo crec que les decisions que es van prendre, tot i que sempre... 

També sap vostè, senyor Alonso, que fa molt temps que estem reclamant no 
només..., vostè sap que hem hagut d’actuar amb el fons de contingència per poder 
posar més agents al carrer, més hores, que ens ha costat, doncs..., amb el fons de 
contingència, perquè tampoc no s’han pogut fer, en aquest cas, les diferents convo-
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catòries de Mossos, que també ens haurien permès tenir més mossos, que també, en 
col·laboració també amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat, hagués fet que 
aquests dispositius haguessin pogut treure molts més agents al carrer. Ara, en aquell 
moment es treuen tots els agents disponibles. 

També vull fer un reconeixement a tots els agents, d’acord? –i ho enllaçaré amb 
l’ultima pregunta–, perquè agents que estaven, doncs, sense treballar, o estaven de 
vacances, es van presentar de forma voluntària; els hem de tenir un reconeixement. 
I també hem de tenir un reconeixement especial per a aquells agents, que és el gran 
gruix del grup del Cos de Mossos, que són les unitats de seguretat ciutadana. Ara 
estem discutint, o s’està veient, per altres temes que ara no venen a col·lació en la co-
missió, que el Cos de Mossos està conformat pels operatius que té i la classe d’ope-
ratius que té, i el gran gruix del Cos de Mossos està fet per agents, que són agents 
de proximitat, que són els binomis de les unitats de seguretat ciutadana i que van 
fer una feina encomiable. I que ells mateixos –i això ho vull posar en valor, perquè 
va ser un reconeixement fins i tot a nivell europeu–..., l’actuació que va tenir qual-
sevol dels agents, no només a Cambrils, sinó també a Subirats, tot i no ser experts 
en aquests fets, no?, perquè per això tenim les unitats especialitzades, com pot ser el 
GEI o pot ser l’ARRO o pot ser la Brimo, en aquest cas. Però sí que volia posar-los 
en valor.

I al fet de Subirats, per què hi va una parella? Doncs segurament per contrastar, 
perquè és que al final..., he dit abans que això ve per la col·laboració de la seguretat 
ciutadana, però nosaltres també hem de contrastar que realment era aquesta perso-
na, i, finalment, aquesta persona..., bé, i ara tampoc no voldria entrar en la mecàni-
ca dels fets, perquè es dirigeix a ells, sembla que porta un cinturó d’explosius, i és 
quan llavors ells han de reaccionar i, per tant, malauradament, també el van haver 
d’abatre.

Gràcies.

El president

Molt bé, gràcies. Passaríem al torn del segon grup, el Grup de Junts per Catalu-
nya. La senyora Aurora Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Sí, gràcies. Bona tarda, president. Gràcies, senyor Soler. Bé, jo hi ha algunes 
preguntes que ja ha contestat en la intervenció precedent, així que aniré una mica 
directa. Jo li agraeixo que hagi fet menció especial al molt honorable president de 
Catalunya Carles Puigdemont, que ara és a l’exili, i així com referència al conse-
ller, que era conseller d’Interior aleshores, que és el conseller Forn, que ara està sent 
jutjat d’una manera vergonyosa per l’Estat espanyol. I, per tant, em sembla que és 
de..., de la mateixa manera que recordem les víctimes d’aquell atemptat, jo crec que 
és molt humà poder recordar les persones amb les que vostè treballava en aquelles 
nefastes dates del mes d’agost del 2017.

Dit això, bé, vostè està aquí com a ex-director general de la Policia de Catalunya. 
A mi em sembla que hauríem de centrar les nostres preguntes en els dispositius; ja 
ha fet una mica de menció d’aquest dispositiu Cronos, però al Grup de Junts per Ca-
talunya ens agradaria que ens expliqués d’on sorgeix aquest dispositiu, en quin mo-
ment es va decidir activar-lo, què implicava aquest dispositiu –i vostè ja ha comentat 
algunes de les coses que implicava amb relació als Mossos d’Esquadra que havien 
d’intervenir–, on estava el centre d’operació –si és que hi havia un centre operatiu de 
Cronos, o com la policia s’estava coordinant–, quant va durar el dispositiu, és a dir, 
quan comença i quan es decideix donar per finalitzat el dispositiu Cronos.

Ens agradaria també saber: el Cos de Mossos d’Esquadra, amb quins altres cos-
sos de seguretat es coordinen, es van coordinar o es van intentar coordinar durant 
els atemptats de l’agost del 2017 i posteriorment?
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De la mateixa manera, ens agradaria saber les institucions amb les que es van 
coordinar: si és que es van coordinar amb altres departaments de govern; amb la 
Delegació del Govern –hi va haver algun tipus de coordinació amb la Delegació del 
Govern espanyol?–; amb els ministeris –d’Interior especialment–; amb els ajunta-
ments. Quin tipus de coordinació es va fer des del Departament d’Interior, i en con-
cret des de la Direcció General de la Policia que vostè dirigia, amb els ajuntaments, 
per exemple?

Pel que fa al dispositiu Cronos, ens agradaria que fes vostè una valoració del 
dispositiu en termes generals –valoració d’aquell dispositiu. Quines mesures es van 
prendre, es van adoptar, per millorar aquest dispositiu i aquesta resposta..., que es-
perem que no s’hagi de tornar a activar, perquè és un dispositiu que s’activa en cas 
d’atemptat terrorista; però quines mesures es van prendre per millorar, per tal de 
millorar aquesta resposta del Departament d’Interior?

I, bé, ja per anar acabant aquesta primera intervenció, la pregunta seria: el Cos 
de Mossos d’Esquadra està en contacte amb altres cossos de seguretat a nivell in-
ternacional? Devem recordar tots que, durant aquells dies, van aparèixer notícies a 
la premsa on es deia que el Cos de Mossos d’Esquadra estava en contacte amb dife-
rents cossos de seguretat internacionals, i volíem saber com es relacionen, en el cas 
de que es puguin relacionar; si estaven en aquell moment en alguns centres d’intel·li-
gència internacionals, com el CITCO; si no hi eren; si no hi eren, per què no hi eren, 
i de quina manera es relacionen els Mossos d’Esquadra, el Cos de Mossos d’Esqua-
dra, amb altres cossos de seguretat a nivell internacional.

I, per acabar, m’agradaria que vostè fes una valoració... Recordava que aquell es-
tiu, amb aquesta alerta 4 sobre 5 en matèria d’atemptat terrorista, en matèria d’ame-
naça terrorista a Espanya, si no ho recordo malament, s’havia negat des del Govern 
espanyol la convocatòria de places que havia demanat..., el Govern de la Generalitat 
havia demanat convocatòria de més de cinc-centes places de Mossos d’Esquadra, 
en concret em sembla que volien fer una convocatòria de 505 places. El Govern es-
panyol es va negar a que el Govern català pogués convocar aquestes places de Mos-
sos d’Esquadra que el Govern català, i en concret el Departament d’Interior creia 
que necessitaven per poder cobrir i per poder respondre de manera òptima a aques-
ta amenaça terrorista de 4 sobre 5. Finalment, diria que el Govern català va fer ús, 
bé, de la seva capacitat de govern i va executar l’ordre de poder convocar aquestes 
places, amb la negativa del Govern espanyol. Com valora vostè aquesta negativa del 
Govern espanyol a la proposta del Govern català de convocar noves places de Mos-
sos d’Esquadra?

Gràcies.

El president

Molt bé; gràcies, senyora Madaula. Senyor Soler.

Pere Soler i Campins

Sí; gràcies, president. Bona tarda, senyora Madaula. Aviam, en principi el dis-
positiu Cronos és un dispositiu que jo crec que es comença a treballar a nivell de 
Mossos quan..., jo crec que cap al 2015 –això segurament algun diputat present a la 
sala els hi explicaria millor que jo–, arran de que entrem nosaltres, doncs, en aquest 
nivell 4 sobre 5 d’alerta antiterrorista. És un dispositiu que, com he explicat abans, té 
diferents fases, algunes ja estaven complertes a l’agost del 2017, i n’hi ha altres que 
es van desenvolupant i es van millorant també, arran d’aquesta resposta.

El dia dels atemptats, i al llarg de tot els temps que dura aquest dispositiu Cro-
nos, en el qual, dintre del dispositiu Cronos, hi ha un dispositiu que és el dispositiu 
Gàbia, que és al que feia referència abans, a respostes del senyor Alonso, que consis-
teix en tancar tot el territori, el Cecor, el Centre de Coordinació, estava situat en el 
Departament d’Interior. Per què estava situat allà? Estava situat allà, perquè bàsica-
ment no només havíem de bolcar tota la informació que anàvem rebent de les comis-
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saries, d’investigació i d’informació arran dels atemptats, i que d’una forma, doncs, 
molt lloada, també, es va fer a través del Twitter del Cos de Mossos, a través de les 
xarxes socials, i també del conseller Forn i del major Trapero, que anaven apareixent 
de forma constant quan podíem donar nova informació a la ciutadania d’aquestes 
evolucions, sinó que també havíem de coordinar tots els esforços amb les víctimes, 
d’acord? I allà ens anaven dient quin era l’avenç o quins eren..., si eren favorables o  
desfavorables..., totes les víctimes que vam tenir als atemptats tant de Barcelona 
com de Cambrils. Allà hi era tot l’Interior. I en aquest Centre de Coordinació també 
hi estaven convidades totes les altres forces i cossos de seguretat de l’Estat. Hi havia 
gent de la Guàrdia Civil i també hi havia gent del CNP.

En un primer moment, sí que és veritat que hi va venir el delegat del Govern, 
en el Centre de Coordinació del Departament d’Interior; posteriorment, va venir el 
president del Govern de l’Estat espanyol, van venir diferents ministres, i en lloc de 
venir al Centre de Coordinació del Departament d’Interior, doncs, es van reunir a 
la Delegació del Govern. Amb això, jo entenc..., i no vull que sigui una crítica, però 
en veritat són ells qui van escollir aquest emplaçament, no perquè nosaltres no els 
haguéssim convidat en aquell moment, perquè el primer dia ja he dit que va venir 
el delegat del Govern de l’Estat al Centre de Coordinació. I dic que no tenia massa 
sentit, perquè el vespre del 17 d’agost, davant dels atemptats de Cambrils, ve en el 
Centre de Coordinació el magistrat de guàrdia de l’Audiència Nacional i encoma-
na al Cos de Mossos la investigació d’aquests atemptats. També va venir el fiscal 
de la lluita antiterrorista en aquells moments, i estant fins i tot presents allà, salta 
l’alerta de l’atemptat de Cambrils. Llavors, l’endemà, ja, la gent, o els ministres o el 
president del Govern de l’Estat i els ministres de l’Estat espanyol sí que tenen a bé 
venir al Departament d’Interior i es fa una reunió, on s’explica, per part del major 
de Mossos i pel director Delort, no només l’assistència a les víctimes, sinó com van 
totes aquestes actuacions. Però, ho repeteixo, al marge d’això, jo haig de dir que  
en tot moment la col·laboració entre cossos va ser lleial, i tothom va assumir el lide-
ratge del Cos de Mossos d’Esquadra, perquè així se li havia encomanat per part del 
magistrat de l’Audiència Nacional.

Relacions en vam tenir, doncs, com sempre n’hem tingut, amb tothom –hi he 
fet referència abans, no?–, tant amb el Govern de l’Estat espanyol, com també en 
vam tenir amb els ajuntaments. Després dels atemptats, una de les feines que vam 
fer –i aquí també en podria donar fe el president de la comissió–..., vam fer no no-
més la Junta de Barcelona, en la qual es va crear un subgrup específic per donar 
resposta als atemptats, en els quals hi va participar no només Mossos, no només 
Guàrdia Urbana, no només Bombers, sinó també gent de protecció de la ciutada-
nia, gent d’assistència sanitària, i també gent d’altres cossos i forces de seguretat 
de l’Estat en aquest subgrup, com hi són sempre. Però no només, deia, vam anar a 
Barcelona, sinó que també ens va tocar anar a Cambrils, que es va fer una junta de 
seguretat extraordinària, i també a Ripoll, que vam fer la Junta de Seguretat, on la 
gent de Ripoll, la qual també m’agradaria lloar, la comunitat de Ripoll, perquè tot 
i ser colpejada amb molts dels autors materials dels atemptats, va ser un exemple 
de convivència i un exemple de la bonhomia, de la bona gent d’aquest país, perquè  
en cap moment..., i jo això, també, aprofitant que tenim l’alcalde aquí, jo crec que és 
bo lloar-ho, tot l’esforç que va fer aquesta comunitat per sobreposar-se a aquell cop 
duríssim, d’uns nanos que havien tingut a les seves escoles, d’uns nanos que els ha-
vien tingut convivint amb els nostres joves, i tothom se’n feia creus, de com podien 
haver arribat a manipular-los fins aquest punt, per causar aquells actes tan horribles.

També em va tocar no només anar a la Junta de Seguretat, sinó que també vaig 
voler, doncs, anar a l’escola, a l’institut on aquests nanos havien fet classes. Vaig estar 
parlant amb el director, vaig estar parlant amb membres d’aquesta comunitat educa-
tiva, així com amb la gent de l’OAC, també, de Ripoll, en la qual, per exemple –i ser-
veixi d’exemple–, els nanos de..., la gent de l’OAC de Ripoll havia conviscut i tenia 
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relació amb molts d’ells, d’aquests joves; realment va fer feredat. I jo també voldria 
agrair aquesta sobreposició d’un municipi com Ripoll, amb aquest senyal d’enteresa, 
de bonhomia, i amb la qual van ser capaços de distingir lo que eren males actuacions 
d’uns nanos, completament condemnables, però de les comunitats musulmanes, i en 
cap cas es va produir cap acte de racisme o d’exclusió de la comunitat musulmana; 
jo crec que avui és de justícia també, amb tot l’esforç de les institucions, que en dei-
xem constància aquí.

En un altre torn de preguntes..., ja dic, en les línies més polítiques que vaig tenir 
ocasió de discutir amb tots els diputats de la Comissió d’Interior –i que en veig aquí, 
doncs, molts d’ells, que eren presents en aquells moments dels atemptats; també en 
la Comissió d’Interior–, el que vam fer era treballar no només això a nivell de le-
gislatiu, sinó també, amb les juntes de seguretat, posar en valor quines eren aques-
tes qüestions que enteníem que arran dels atemptats no havien sigut prou reeixides 
o que teníem, nosaltres, molt recorregut de millora. En algunes..., sense voler en-
trar-hi en profunditat, però sí que és veritat que algunes eren..., una de les millores 
era la col·laboració, coordinació i gestió de la informació amb les diferents policies 
locals –no només, sinó també amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat i tam-
bé amb els cossos d’emergència–; altres eren millores sobre el control i itinerància 
de les persones, en especial amb les noves plataformes de l’economia col·laborati-
va, que això també s’hi està treballant, i també en el lloguer dels vehicles. Per què? 
Perquè entenem que, determinades vegades, tenim molts controls en una persona 
que estigui en un hotel, però en cap moment sabem nosaltres, amb totes aquestes 
noves plataformes, qui hi ha i qui s’hostatja en els nostres habitatges del nostre ter-
ritori. També, una de les aportacions que també va fer la gent de la Guàrdia Urbana 
era que havíem de fer algun tipus de control, sobretot, en el lloguer de vehicles de 
més tonatge, perquè sí que és veritat que aquesta arma, que s’ha convertit en una 
arma llancívola, havíem de preveure algun mecanisme de tenir major control sobre 
aquests lloguers, a banda de la itinerància de les persones.

També feia referència, quan responia al senyor Alonso, a l’ocupació dels habitat-
ges, en què havíem d’exigir, doncs, als grans tenidors, una vetlla..., que s’ocupin de 
les seves propietats. I hem de ser capaços legalment de poder exigir que de forma 
contínua ens digui qui nassos –amb perdó de l’expressió– està habitant o està ocu-
pant les seves cases; el que no pot fer és tenir-les i comportar-se de forma irrespon-
sable, no només amb les comunitats de veïns, no només amb un problema social, 
sinó, de fet, en temes que comporten problemes de seguretat, i greus, arreu del ter-
ritori.

Llavors, també, una altra de les qüestions que vam discutir no només amb les 
juntes locals de seguretat, en aquests models de fer unes ciutats més segures: apro-
fundir en l’ús de les noves tecnologies i mesures de seguretat no només físiques, 
sinó també electròniques. En aquests moments, la tecnologia ens dona moltes pos-
sibilitats de poder actuar en la protecció d’emplaçaments o esdeveniments –ho deia 
abans també– específics, on també hem de veure que aquests propietaris de grans 
emplaçaments..., en feia referència abans, que ja hi hem treballat. I també ens vam 
reunir en determinats llocs, emplaçament turístics, en els quals ells mateixos també 
han aprofundit en la seva seguretat; així com aquests espectacles que generen molta 
atenció de mitjans públics, com pot ser de l’ARRO, etcètera, i sobretot amb aquesta 
alerta que s’ha mantingut en el temps i s’ha fet pràcticament perpètua. 

Llavors, també, en un últim..., que no menys important –hi feia referència 
abans–: com treballem..., doncs, el treball amb la comunitat. Com treballem no no-
més amb la comunitat musulmana, d’acord?, sinó com treballem també amb deter-
minats agents de l’entorn social de què passa amb els nostres joves desarrelats, amb 
els nostres joves poc identificats, amb els nostres joves poc integrats, aquests joves 
que moltes vegades poden ser víctimes d’aquestes manipulacions. I tot això ho vam 
treballar també a través de les direccions generals. Com ho vam fer? A través d’una 
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revisió dels Proderais. Jo, abans de que se sap el 155, el que vaig fer també és co-
municar-ho a totes les altres direccions generals implicades en aquests programes 
de Proderai, perquè hem vist, a resultes també dels atemptats, que havien canviat; 
això passa per Afers Religiosos, passava per Ensenyament, passava per l’execució 
de penes a la comunitat, però també Serveis Penitenciaris, a banda d’Interior. Totes 
aquestes direccions generals, les quals havien fet uns programes per poder detec-
tar aquests signes de radicalització, vam veure amb els atemptats que realment no 
només ja no servien, sinó que a nivell de Ripoll s’amagaven. Perquè nosaltres, fruit 
de les reunions amb la comunitat educativa..., aquests nanos eren uns nanos que no 
feien cap signe extern de radicalització, i això ens venia a dir que tots aquests Pro-
derais ens havien quedat desfasats. 

I a més, també, vull fer referència a la figura de l’imam de Ripoll, que es presenta-
va dintre de la comunitat de Ripoll, a la comunitat musulmana, com més moderat que 
la comunitat que hi havia allà. I aquesta era la seva visualització. I per això també 
jo..., difícilment, a manca també d’informació –que tampoc no teníem tota, doncs, la 
que hi havia en altres cossos i forces de seguretat–, ens hagués pogut permetre, amb 
aquests altres mecanismes, detectar que realment allò era una postura, i realment era 
una postura falsària. Perquè fins i tot ell, en determinades qüestions, com que tenia 
certa ascendència on anaven aquests nois, en aquesta escissió que es va produir de  
la comunitat musulmana fent una nova mesquita, ell era capaç de parlar amb les es-
coles i de determinades qüestions, com podia ser el bany de les noies en determinats 
períodes, etcètera; ell els volia afavorir, d’acord?, i donava mostres d’una permissi-
vitat o una manera d’entendre l’islam molt menys radical que la que realment tenia, 
quan estava contaminant tots aquests nanos per cometre atemptats.

Doncs tot això són de les reflexions que vam fer en aquells moments, d’acord?, 
a nivell dels atemptats.

Em deia..., aviam, aquestes serien les mesures polítiques, i l’última pregunta, 
que seria amb relació a les xarxes que tenia el Cos de Mossos, doncs, amb diferents 
agents. Al marge de determinats contactes extraoficials, com va sortir –jo ara recor-
do un correu, parlant de l’imam de Ripoll, que un agent belga preguntava a un agent 
del Cos de Mossos d’Esquadra si tenia informació o no sobre l’imam, que li respo-
nia que no–, normalment es produïen en programes europeus. Jo crec que aquesta 
relació s’havia establert en un programa de la xarxa RAN, en el qual no només gent 
d’Interior, sinó també de Serveis Penitenciaris participen de forma regular, a nivell 
de les competències. 

Quines mancances teníem a nivell de relació de l’Estat? Vostè també ha fet re-
ferència a les noves convocatòries de Mossos –que també hi feia referència abans. 
Doncs era la presència constant al CITCO, que a hores d’ara jo crec que avui ja s’ha 
produït, i també la presència..., no «la presència», sinó tenir accés a Europol, pel 
tema del Cos de Mossos d’Esquadra, que això jo no sé si finalment s’ha resolt i s’ha 
resolt de forma favorable. Sí que els puc dir que hi havia el compromís del ministre 
Zoido, al setembre, d’incorporar el Cos de Mossos a aquesta informació de l’Euro-
pol, d’acord?, per no haver de passar aquests filtres del Cos Nacional de Policia a tra-
vés d’aquesta informació i de rebre-la directament per poder ser més eficients. I no 
sé si a dia d’avui està això resolt.

Sí que vam fer –i ho va fer això el vicepresident Junqueras–..., reclamar aquests 
668 milions, que no només hi havien problemes amb el tema de les convocatòries de 
Mossos, sinó que hi havia tots els diners que s’havien de fer..., que això ho va fer el 
conseller Jané en l’última Junta de Seguretat, amb l’Albert Batlle, amb la qual cosa, 
per a tots, també vull tenir un reconeixement per la feina feta. Doncs van aconseguir 
fixar aquesta xifra, per poder-la reclamar, que era el decalatge que hi havia entre el 
nombre de mossos del Cos de Mossos d’Esquadra, que van passar de quinze mil a 
disset mil..., no ho sé, si ara mal no recordo, del 2009 al 2017. Tot aquest pagament 
que s’hauria d’haver produït per aquest augment del Cos de Mossos d’Esquadra, 
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independentment de les noves convocatòries, era lo que se li va reclamar en aquell 
moment al Ministeri de l’Interior. 

També, a banda d’aquesta presència en el organismes internacionals, una pre-
sència contínua en el CITCO. També es va fer, doncs, menció, o vam haver de viu-
re aquella limitació pel tema de les bales o d’armament, que en aquells moments ja 
s’havia demanat pel conseller Jané i el qual va trigar extraordinàriament, i fins que 
no va ser ja quasi..., jo crec que al final del 155 es va autoritzar finalment.

I jo crec que amb això li hauria respost, senyora Madaula, les diferents preguntes 
que m’ha formulat. Gràcies.

El president

Molt bé, gràcies. Si hi ha alguna cosa més, senyora Madaula...

Aurora Madaula i Giménez

Sí, gràcies. Només perquè quedi clar. Vostè diu que l’endemà dels atemptats, 
a la reunió que es fa al Cecor, el Govern espanyol abandona aquesta reunió –per-
què quedi clar– i després ja no tornen a aparèixer? Quina és la relació, a partir del  
18 d’agost, amb el Govern espanyol? 

I perquè quedi clar: en aquell moment, en el moment dels atemptats, el Cos de 
Mossos d’Esquadra tenia accés al CITCO i a l’Europol? I com estava la situació que 
ha dit vostè ara, últimament, amb l’armament. Perquè jo no ho he preguntat, però 
vull que m’aclareixi què és el que passava amb aquest armament, quina situació te-
nien de desavantatge o quin problema hi havia amb l’armament dels Mossos d’Es-
quadra, el 17 i 18 d’agost.

El president

Gràcies, senyora Madaula. Senyor Soler.

Pere Soler i Campins

Sí, senyor president. En dec haver explicat molt malament, senyora Madaula, 
eh? No, l’únic que he dit és que el 17 d’agost el delegat del Govern ve al Cecor, però 
quan ve el president del Govern i els ministres, l’endemà, o aquella tarda –ara no ho 
recordo, em sembla que aquella tarda–, no es desplacen al Centre de Coordinació i 
van a la Delegació del Govern, que en cap cas se’ls havia negat la possibilitat de que 
vinguessin al Centre de Coordinació, en aquells moments al Departament d’Interior; 
això és el que he dit, no que s’actués...

Llavors, l’endemà, jo crec que sí que ja ve, i que es fa una reunió, on hi ha el 
president, la vicepresidenta, diferents ministres de diferents àmbits. Hi havia el mi-
nistre d’Interior, recordo el ministre de Sanitat..., ara no recordo si hi havien més 
ministres; així com tots els nostres consellers: a banda del president Puigdemont, 
el vicepresident Junqueras i molts consellers..., doncs, el conseller Romeva, també, 
d’àrees internacionals, també hi ha el conseller de Salut, Toni Comín, hi havia el 
conseller fins i tot de Territori. O sigui, es fa una reunió de govern a govern, que es 
fa en el Departament d’Interior, però aquesta es fa l’endemà.

Amb relació al CITCO, crec que li he respost en el primer torn de preguntes. El 
Cos de Mossos accedia puntualment al CITCO, però no de forma permanent, i això 
és el que avui dia ja s’ha corregit. 

I en el tema de l’Europol, que no sé en aquests moments si en aquell moment ja 
els Mossos tenen accés directe a la informació d’Europol o no, que això li haurien 
de preguntar, en el seu cas, a l’actual responsable. El que està clar és que quan nos-
altres pleguem amb el 155, al Departament d’Interior aquest tema no estava resolt, 
malgrat que hi havia el compromís del ministre Zoido, doncs, de fer-ho.

I amb relació a l’armament, hi havia tota una sèrie de peticions, precisament per 
falta d’armes curtes, per poder patrullar dintre del POEA, dintre d’aquest Pla espe-
cial antiterrorista, perquè aquesta presència d’agents en el terreny feia moltes vega-
des que aquest nombre d’armes no fos suficient per al nombre d’agents que havien de 
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fer aquests serveis, i per això el conseller Jané en el seu moment fa aquesta coman-
da, igual que fa, doncs, una demanda també de munició, d’acord? Llavors aquesta 
es va encallar en algun tràmit; jo crec que el conseller Forn en aquell moment ho 
va denunciar també, i llavors es va dir que es resoldria i es resoldria, però no es va 
resoldre fins, jo crec, a finals del tema del 155, en què jo crec que es va arribar a au-
toritzar, si no tot, la major part, d’acord?

Gràcies.

El president

Molt bé, gràcies. Ara és el torn del Grup Republicà, el senyor Gerard Gómez del 
Moral.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. Bona tarda, senyor Soler. I, com a prèvia, vostè ha fet un re-
cord per a tota la resta de companys i companyes que van acompanyar-lo, i, per tant, 
crec que és també de rebut, com a mínim des del nostre grup, enviar-li l’escalf, en 
aquest cas a vostè, també per la situació que vostè està patint.

Dit això, i entrant en la matèria que efectivament ens ocupa avui..., han sortit 
bastants temes, per tant, intentaré no ser reiteratiu, perquè, si no, en fi, ens podríem 
avorrir tots plegats, i, per tant, aportar qüestions probablement noves, no? 

Agafant gairebé jo m’atreviria a dir com a rèplica, no?, de les preguntes que jus-
tament abans es plantejaven, vostè parlava de la reunió, efectivament, del Govern 
del president Rajoy a la Delegació del Govern, que és aquella matinada, aquella nit, 
a altes hores de la nit, que es fa a la Delegació del Govern, i en aquest sentit sí que 
ens agradaria preguntar per què no hi ha els Mossos allà. Parlen d’una reunió a co-
ordinació, amb el Govern espanyol, amb els delegats del Govern espanyol aquí –per 
tant, entre ells mateixos–, i amb les forces policials..., Cos Nacional de Policia sé 
segur que hi era, no tinc tant segur si hi era Guàrdia Civil, però, en qualsevol cas, 
Cos Nacional de Policia sí que hi era. Però els Mossos, que, efectivament, portaven 
el pes de l’operatiu, de la investigació, etcètera, no hi eren. Vostè creu que això és 
una disfunció? Com vostès van valorar, no?, aquesta actitud, sobretot perquè la pri-
mera reunió de debò de coordinació va ser, com vostè indicava, l’endemà, on sí que, 
efectivament, tots els cossos policials i totes les administracions, diguéssim, que po-
dien estar interpel·lades per aquests atemptats es reuneixen, en aquest cas, a la seu 
de la conselleria d’Interior. I, per tant, doncs, entrar potser..., s’ha parlat abans més 
cronològicament; però més concretament, com valora vostè aquestes dissonàncies a 
l’hora de coordinar-se, que sens dubte no..., o des de la humil opinió del nostre grup 
probablement no tenen un especial sentit.

Dues qüestions, també, que han sortit, però jo hi volia fer referència, perquè 
vostè ha fet una cronologia molt detallada, una anatomia, no?, d’on passàvem i dels 
moments, etcètera, respecte a les meses de treball de coordinació antiterrorista, tam-
bé de caràcter internacional, i aleshores jo potser voldria preguntar-l’hi –i si vostè 
ho pot respondre, clar– des d’una visió més qualitativa. És evident que els Mossos 
no estaven en les meses de coordinació antiterrorista d’una manera permanent; per 
tant, el que voldria preguntar és si això, efectivament, podia haver afectat en la re-
solució, fins i tot en la prevenció, a tenir totes les eines a l’hora de poder actuar en 
un cas, doncs, d’un atac terrorista com el que va patir la ciutat de Barcelona el mes 
d’agost de l’any 17.

També li voldria plantejar informació referent a l’imam de Ripoll, que posterior-
ment..., en fi, per tots és sabut –i diverses informacions, sobretot en els mitjans de 
comunicació, doncs, que han sortit– que sí que hi havia un cert seguiment, sembla 
ser, més aviat per la vessant de confident que no d’una persona a tenir un especial 
interès policial, diguéssim, però que sí que hi havia recurrents, diguéssim, contactes 
per part d’altres forces o cossos de seguretat de l’Estat. I m’agradaria saber si justa-
ment en aquest cas la Policia de la Generalitat, Mossos d’Esquadra tenia coneixe-
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ment d’aquests antecedents, d’aquest risc de radicalització, i, per tant, si els altres 
cossos de seguretat, conjuntament amb els Mossos d’Esquadra, que justament, com 
vostè recordava, s’encarreguen de la seguretat ciutadana i, per tant, de la policia de 
proximitat, i que fa també tot aquest seguiment i en els diferents plans que vostè ha 
mencionat, també en col·laboració amb policies locals, etcètera, no?, si el fet de no 
tenir aquesta informació, si el fet de que Mossos d’Esquadra no coneguessin aquesta 
informació referent al possible procés de radicalització de l’imam de Ripoll, també 
va generar algun tipus de disfunció a l’hora, en aquest cas sí, exclusivament de la 
previsió d’un possible atac de caràcter terrorista.

I per últim, en relació amb..., i hi insisteixo, per no reiterar-me, i tirant una mica 
la moviola enrere, s’ha parlat de l’operatiu Cronos i de, en fi, l’operatiu Gàbia en 
concret, no?, de que es va activar immediatament la tarda del 17 d’agost, i també, en 
fi, la sobrecàrrega de feina, òbviament, que va suposar per al Cos de Mossos d’Es-
quadra, però, en fi, d’una activació molt immediata, no?, de tota una planificació que 
s’havia estat treballant, vostè deia des de l’any 2015, en el departament i en el cos. 
Aleshores, jo sí que li voldria preguntar per dos incidents previs que no van ser de 
caràcter terrorista, però que crec, imagino o pregunto, vaja, potser és més encertat 
dir-ho així, que podien ser, en certa manera, una bona mostra per justament preparar 
el cos. Em refereixo a un cas concret, que va haver-hi una alerta a l’estació de Sants, 
que va tenir una repercussió em sembla que durant una setmana, en la qual els Mos-
sos d’Esquadra també es van activar; i sobretot em refereixo al cas –vostè ho deu 
recordar– d’un robatori d’una camioneta de butà, de bombones de butà, que va ha-
ver aquí, en el centre de Barcelona, i que es va activar d’una manera molt ràpida, en 
aquest cas, en l’operatiu, doncs, de Ciutat Vella i en el centre de la ciutat, justament 
en previsió que pogués ser també un atac o un possible atemptat d’índole terrorista.

Són dos incidents relativament previs, però no molt llunyans en el temps. I, per 
tant, també li voldria preguntar si, més enllà de totes les traves que hem anat potser 
indicant o que hem anat veient en les seves explicacions a les preguntes anteriors que 
m’han precedit –potser de la part negativa, jo li preguntaria la part positiva, no?–, si 
aquestes alertes, aquests incidents, doncs, van servir justament perquè la capacitat 
d’actuació, de resposta del Cos dels Mossos d’Esquadra –en aquest cas ja a l’agost 
del 17 i quan ja no era un presumpte atac o una alerta d’atac, sinó que es va confir-
mar–..., si el cos es va adaptar, durant els mesos immediatament anteriors, justament 
per permetre el que després vam veure amb l’operació Cronos, el 17 d’agost.

Per part meva, això seria tot.

El president

Mot bé, moltes gràcies. Senyor Soler.

Pere Soler i Campins

Sí; gràcies, senyor president. Aviam, el tema... Jo haig de dir que la col·laboració 
amb els màxims responsables polítics de lo que era el Govern de l’Estat espanyol 
sempre va ser bona. Jo crec que el fet d’aquella reunió –i això és un criteri perso-
nal–..., jo crec que s’equivoquen. També en aquell moment –s’ha de dir– és veritat 
que no hi va Mossos, però en aquell moment encara no estava decidit a quina poli-
cia, doncs, se li encomanaria la resolució dels atemptats. 

Jo crec que, al final, el Govern de l’Estat –i això també és una reflexió que jo 
faig– crec que entén que no és afortunat anar al Departament d’Interior –jo crec que 
s’equivoca– i prefereix anar a la Delegació del Govern, on no es convida el Cos de 
Mossos; jo crec que és un error. Jo crec que és un error, però és un error que..., en 
tot cas, s’hauria de preguntar a ells per què prenen aquesta decisió i no venen al De-
partament d’Interior, quan a la tarda hi havia hagut el delegat del Govern, i en cap 
moment nosaltres, com no podia ser d’una altra forma, vam posar cap impediment 
perquè vinguessin. I quan van venir els vam rebre, i els vam rebre, escolta, com 
s’havia de rebre, amb el respecte institucional que es mereix, d’un govern a l’altre.
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El fet de..., jo crec que, moltes vegades –i això també és una altra reflexió perso-
nal–, determinades decisions polítiques que normalment poden no estar alineades o 
poden no partir directament dels màxims responsables polítics, sinó d’altres coman-
daments intermedis, condicionen el fer dels professionals, i això fa que moltes ve-
gades es generi un clima de desconfiança entre cossos, que normalment no hi seria. 
I això jo crec que també, en bona lògica, en certa part també va passar aquí. Però bé,  
jo sempre he dit –i això també, doncs..., el senyor Espadaler podria parlar millor que jo  
d’això– que la competència entre cossos és bona, si és bona, ben entesa, aquesta 
competència, i si la col·laboració lleial i la informació es transmet sempre de forma 
lleial i és compartida. Perquè, si no, aquesta competència es pot tornar dolenta.

Llavors, jo a què he fet referència abans també? He fet referència a què en tot mo-
ment la col·laboració va ser lleial dintre dels operatius, i així ho va ser. Podia agradar 
–i això ho he dit en alguna altra ocasió– més o menys que se li donés la investigació 
al Cos de Mossos, però una vegada decidit pel magistrat de l’Audiència Nacional 
que s’atorgava aquesta investigació al Cos de Mossos, doncs, els altres cossos i for-
ces de seguretat de l’Estat s’hi van posar a disposició. Llavors, jo crec que al final 
–també en altres casos que tampoc ara no hi voldria entrar– fa que determinades 
decisions polítiques condicionin i es posi sota sospita l’operatiu del Cos de Mossos, 
amb el greuge que ha tingut per a aquesta policia determinades decisions polítiques 
de desconfiança, quan no tenia per què ser així, perquè ells sempre han sigut..., han 
actuat sempre des de la solvència, des de la professionalitat i sempre des del rigor, 
i en cap cas mai s’ha actuat, almenys la Policia de Catalunya, amb criteris polítics; 
tampoc aquí. Però sí que vull deixar també palès, d’acord?, perquè no hi hagi cap 
malentès, que en tot moment els màxims responsables del Govern de l’Estat van es-
tar lleials, es van posar a disposició tant el president del Govern..., fins a l’últim mi-
nistre que va venir.

Amb relació a l’afectació o no de compartir informació, i si això, aquest conei-
xement, o aquest no coneixement, millor dit, podia afectar, doncs, la feina prèvia 
que s’havia de fer abans dels atemptats, sobretot amb la presència d’aquest imam a 
Ripoll. Jo crec que el fet de que aquesta persona fos un exconvicte..., si això s’hagués 
sabut no se l’hagués relacionat segurament amb l’atemptat. Però aquí estem fent hi-
pòtesis, i ja he dit abans que, també, una vez visto, todo el mundo es listo, saps què 
vull dir? Fent hipòtesis a posteriori és molt fàcil, però sí que és veritat que podia 
haver dificultat de que aquesta persona fos una persona respectada per la comunitat 
i se l’acceptés com a imam a Ripoll. Jo crec que, més enllà d’això, és molt aventurat 
fer conjectures de saber si aquest imam, si haguéssim sabut que era un exconvic-
te, hi hagués hagut un control. És que jo crec que ja no hi hagués estat aquest con-
trol, perquè no hagués accedit a aquest càrrec. Així com l’agent belga li pregunta a 
l’agent de Mossos si té informació, realment si aquesta informació hagués fluït entre 
els diferents cossos, no a nivell d’aquest cas concret, sinó a nivell general..., per això 
feia referència abans, també, a la competència entre cossos, d’acord?, segurament a 
nivell..., tindríem un país i un estat segurament més segur.

A veure, el tema del butà i el tema dels incidents de Ciutat Vella. En aquell mo-
ment..., sempre que hi ha un atemptat, sempre hi ha una disposició d’alerta. Al final 
hi han falsos atemptats, i fins i tot després dels atemptats jo recordo d’haver viscut 
incidents els quals podria semblar que eren possibles nous atemptats. O sigui, el 
Cos de Mossos en tot moment estava en fase d’alerta, i el que realment fa el fet dife-
rencial de poder actuar és aquesta planificació extraordinària que es fa prèviament 
de bolcar sobre el terreny tot el Cos de Mossos, en aquesta primera fase, per poder 
estar a territori. Perquè això –també hi he fet referència abans– ens permet resoldre 
temes, doncs, com el de Cambrils. Perquè en aquell moment jo recordo d’estar al 
Cecor i a ningú se’ns passava pel cap que tindríem un segon atemptat, o una rèplica 
en aquell moment, d’acord? Però el fet d’estar en aquest entramat de posició sobre el  
territori, que això era un treball previ, amb tot el dispositiu, amb tot el cos sobre  
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el terreny, fa que hi hagin unitats de seguretat ciutadana amb controls en el passeig 
marítim de Cambrils, davant del club nàutic, i puguin fer front a aquest nou atemptat 
que es va produir quasi a la matinada.

El president

Mol bé, senyor Soler. Senyor Gómez del Moral.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Sí; només una pregunta, com a rèplica justament a això darrer que acaba de co-
mentar i que m’ha fet evocar o m’ha fet recordar una situació, i no sé com vostè la 
va viure com a responsable polític, diguéssim, del Cos dels Mossos d’Esquadra, i 
m’estic referint a les declaracions en aquest cas del senyor Zoido, quan dona per 
desarticulada la cèl·lula, quan era evident que el Cos de Mossos d’Esquadra hi se-
guia treballant, com després vam veure tots, no?, de manera evident, i per això avui, 
justament abans, en parlàvem.

Aquestes..., i ara parlo de l’àmbit estrictament polític, no policial, eh? Aquestes 
declaracions van generar interferències? Va generar malestar, atès que vostès esta-
ven en una investigació, estaven en un operatiu, estaven encara en marxa i no ho 
havien, evidentment, donat per desarticulat, perquè justament estaven treballant en 
això, doncs, que el màxim responsable, en aquest cas del Ministeri de l’Interior, sor-
tís a dir..., a contradir, al cap i a la fi, no?, el que els Mossos estaven treballant? Com 
ho va viure vostè, com a responsable, diguéssim, també polític del cos?

Res més.

El president

Moltes gràcies. Senyor Soler.

Pere Soler i Campins

Gràcies, president. A veure, senyor Gómez del Moral, jo crec que aquí es van 
tornar a equivocar. Però jo també, per ser justos, perquè és que al final..., aviam, els 
polítics el que hem de fer, malgrat que a vegades prenguem decisions que poden, 
doncs, ser equivocades, intentar ser justos fins i tot amb aquella gent que no pensa 
com nosaltres o aquella gent que entenem que moltes vegades prenen decisions que 
malgrat que afectin, malauradament, a molts ciutadans i no les puguem compartir, 
ser justos amb determinades actuacions també, perquè al final les persones som com 
som, tenim dret a equivocar-nos, i al final jo haig de dir que el ministre Zoido, quan 
va venir aquí a Barcelona, almenys a l’època dels atemptats, també és veritat que 
va ser lleial. Jo crec que amb aquestes declaracions es va equivocar, però ja van ser 
respostes pel conseller d’Interior, en el seu moment, i pel major Trapero. 

I sí que vull dir, perquè també vull que en quedi constància, que jo me’n recordo 
quan se’n van del Departament d’Interior, en aquesta reunió que va ser de govern 
a govern..., ell es va dirigir a mi i em va desitjar sort. I en aquells moments, que no 
eren uns moments fàcils, jo crec que tothom hi estava bolcat. I els màxims respon-
sables del Govern de l’Estat també. Igual que també les paraules del president Rajoy 
van anar en aquesta línia, també el ministre Zoido sí que és veritat que en aquells 
moments... És una situació absolutament tan estressant, és una situació tan dura, 
que al final surt la vessant humana, més enllà de qualsevol condicionament polític. 
I aquesta vessant humana, en aquell moment, sí que hi va ser, del ministre, i també 
volia deixar-ne constància.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Socialistes i Units per Avançar, el senyor Cas-
tillo.

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, president. En primer lloc, també, per una prèvia: dir, deixar palès que 
no estem aquí per tirar les culpes o per responsabilitzar ningú, ni, per cert, estem 
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aquí per parlar cadascú del seu llibre ni de les seves dèries o interessos partidistes, 
naturalment. Estem aquí per poder trobar plegats en què podem millorar els siste-
mes de detecció previs o els de reacció a posteriori. I en general també vull dir que 
es va fer un treball de reacció humà, i humà magnífic, per part de totes les policies, 
especialment Mossos d’Esquadra i policies locals, i de totes les persones que inte-
gren els serveis d’emergència d’aquest país, en general, i es va deixar a la ciutadania 
una bona empremta, jo crec, de la seva qualitat humana i capacitat organitzativa. 
Però la qüestió és: tot va ser perfecte? Es poden millorar coses? Naturalment que sí.

I jo crec que no ens podem fer trampes al solitari ni enganyar-nos amb una supo-
sada cortesia parlamentària o prudència mal entesa, per no trobar entre tots i totes 
aquelles qüestions on es va fallar i aquells procediments o maneres d’actuar que es 
poden millorar. Així –ho repeteixo, senyor Pere Soler–, no es tracta de posar a nin-
gú el dit a l’ull ni de fer-lo responsable de cap cosa, sobretot perquè els responsables 
són els bàrbars que van perpetrar i executar aquests atemptats. 

Hi ha dos aspectes que penso que són el punt de partida, almenys de les meves 
preguntes i del meu plantejament. Una, el fet que els serveis policials i d’informació 
no van ser capaços de detectar cap indici en la preparació dels atemptats –penso que 
això és una dada objectiva– i que tot es precipités per l’explosió fortuïta per una ma-
nipulació de bombones de butà, material explosiu, uns dies abans a Alcanar, i que 
tampoc va aixecar cap sospita –dada objectiva; també s’ha apuntat i s’ha comentat 
alguna cosa al respecte. Dos –també ho ha apuntat vostè–, el fet que els autors fos-
sin, encara que d’origen marroquí, eren joves catalans, entre disset i vint-i-vuit anys, 
sense res que les seves trajectòries vitals pogués fer imaginar res del que després 
van fer. I amb aquestes dos premisses volia entrar en matèria, no?

S’ha comentat..., i al començament parlàvem de qüestions que poden ser sensi-
bles, i començaré per algunes d’aquestes qüestions sensibles. Vostè contesti’m fins a 
on pugui contestar, però ha sortit diverses vegades –i també s’ha comentat aquí– el 
tema de la relació de l’imam amb el CNI. A mi m’agradaria saber quan es va saber, 
o quan va saber vostè, almenys, aquesta relació? Quin tipus de relació té confirma-
da? I quina explicació al respecte van donar des del CNI al Departament d’Interior?

Següent tema, la qüestió de la CIA –també s’ha apuntat. Vostè ha dit que reben 
notes de manera..., bastant sovint. Però jo vull que em digui si confirma que el 25 de  
maig del 2017 –que, per cert, vostè, si no m’equivoco, no estava encara nomenat; per 
tant, se li devia dir a posteriori– es rep un avís d’una font d’intel·ligència america-
na, que no és directament la CIA, sinó que és NCTC, es diu, que és una agència de 
coordinació nord-americana..., si es rep un avís que alerta d’un possible atemptat di-
rectament a la Rambla de Barcelona. Aquest avís es destina també, no ho vull deixar 
de dir, als Mossos d’Esquadra, CNI i altres cossos policials. Jo tinc entès que vostès 
no li van donar credibilitat. Voldria saber per què no li donen credibilitat.

En el tema de Bèlgica, que també s’hi ha entrat, que hi ha un policia local belga, 
policia local expert en radicalisme, i no entraré..., jo crec que, efectivament, pot pas-
sar això, no?, que hi hagi un contacte informal i entre dos persones que es coneixen 
per qualsevol raó..., però sí m’agradaria saber si des de llavors, o en el moment que 
van passar els fets, i després d’aquests fets i constatar la comunicació o la petició 
d’informació d’aquest policia local belga, si s’ha modificat algun procediment. En 
quin sentit ho dic? En el sentit que vostè ha apuntat, també, no? Hi ha una cosa que 
es diu Àrea d’Informació i Seguretat, que està als Serveis Penitenciaris, que és una 
mena de serveis d’intel·ligència als Serveis Penitenciaris, que estan per detectar, per 
exemple, radicalismes. Potser –dic «potser»– si el procediment, en cas de dubtes 
raonables..., perquè el dubte del policia local belga venia precisament per una radi-
calitat i un comportament estrany de l’imam a Bèlgica, allà –la informació que jo he 
llegit, senyor Soler–..., si podien haver-se creuat; si realment canviés el procediment 
i aquest mosso d’esquadra hagués entrat en algun tipus de base de dades, es podia 
haver creuat amb la informació que hi ha de l’AIS, de l’Àrea d’Informació i Segure-
tat de Serveis Penitenciaris.
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Més temes. També s’ha apuntat, però jo l’hi he de tornar a preguntar, no?: des de 
que es produeix l’explosió..., no entraré tampoc, disculpi, en el tema dels Tedax, etcè-
tera, perquè entenc que hi ha unitats de Mossos especialitzades en explosius que tenen 
la mateixa professionalitat que pot tenir qualsevol altra policia, però sí que m’agrada-
ria, home, remarcar dubtes raonables, no? Des de que es produeix l’explosió, al cap 
de poca estona, quan arriben els serveis d’emergència, es troben..., ja comencen a tro-
bar-se objectes que són estranys: garrafes de líquid inflamable –dos–; cinc bombones 
de butà en un cotxe; s’identifiquen els conductors, els propietaris d’un cotxe i d’una 
moto i en les runes de la casa, en una primera visió ocular, es troben vint bombones 
de butà, tres bombones d’oxigen, tres garrafes més d’acetona cap a les dos del matí. 
Tot això abans de que arribi la comissió judicial. 

També s’ha sentit –i voldria que ens ho aclarís, perquè no sé si és veritat– que la 
jutgessa de la comitiva judicial, que va arribar a les 2.47 –és a dir, després de trobar 
tots aquests objectes–, va indicar com a dubte raonable a algú de Mossos –això és la 
informació que s’ha llegit, hi insisteixo, que ha sortit en algun lloc–..., va expressar 
algun dubte de la situació que s’havien trobat allà, en una casa, doncs, que es troben 
absolutament derruïda –no és habitual una explosió, una deflagració d’aquesta inten-
sitat–, i en voldria també els seus comentaris.

I després, respecte de l’operació Gàbia, no?, també, que s’ha explicat. L’operació 
Gàbia consisteix en tancar els accessos a les entrades i sortides, en aquest cas, de  
la ciutat de Barcelona, quan es produeixen els atemptats. Jo, ja l’hi dic, res a dir de la 
professionalitat de les persones que dissenyen i que executen aquests procediments, 
però sí que m’agradaria posar de manifest i saber quina és la seva opinió respecte de 
que, estant l’operació Gàbia, diguem-ne, instal·lada, en funcionament, doncs, que el 
terrorista passés del Mercat de la Boqueria a la zona universitària, passant per Gran 
Via, que arribés a Sant Just Desvern... Ja ha apuntat alguna cosa, eh?, jo ja entenc 
que es pot donar aquesta situació per mala sort. Però jo recordo que també hi ha-
via..., apareixia una informació periodística, uns dies després dels atemptats, on un 
pare explicava que s’havia espantat molt per la situació, però que havia pogut arri-
bar a recollir, des d’una població de fora de Barcelona, els seus fills al mig, al centre 
de Barcelona; anar-los a recollir en cotxe i treure’ls en cotxe. Home, tot això també 
dona una sensació estranya de l’efectivitat, com a mínim, d’aquesta operació Gàbia.

I després, en general, m’agradaria comentar-li, preguntar-li quina formació en 
gihadisme es donava en aquells moments al Cos de Mossos d’Esquadra, als agents 
d’a peu, a les policies locals i als responsables de seguretat dels ajuntaments, si ho 
recorda; quin control es feia sobre els elements susceptibles de radicalització; si es 
fan contactes habitualment amb aquests elements susceptibles de radicalització, i si 
aquests contactes..., el resultat d’aquests contactes es trasllada..., aquesta informa-
ció es trasllada a les policies locals corresponents de cada lloc o als responsables 
municipals de seguretat.

Si sap alguna cosa de les possibles connexions internacionals, que també se’n va 
parlar, de la cèl·lula de Ripoll. Hi ha viatges a França, a París concretament, cinc 
dies abans de l’atemptat, del primer atemptat de Barcelona. No sembla que sigui 
només d’oci, podia ser per rebre instruccions o ensinistrament; si hi ha alguna cosa 
que se sàpiga sobre això.

I quina informació..., en el moment en què es comença a posar en funcionament 
l’operació Gàbia de manera efectiva, quina informació i quines instruccions es do-
nen al Cos de Mossos d’Esquadra i a les policies locals, en aquest cas? Què se’ls 
trasllada? Què se’ls diu? Com funciona aquesta coordinació?

Res més. Gràcies.

El president

El senyor Espadaler... Es complementen.
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Ramon Espadaler i Parcerisas

Sí; acostumem, senyor director, a partir-nos una mica els torns d’intervenció. Per 
raons òbvies, seré molt més breu del que ho ha estat el meu company de grup par-
lamentari. No, en primer lloc, agrair-li la compareixença i les explicacions que ens 
ha donat, i molt particularment..., i ho dic perquè vostè ha estat pulcre a l’hora de 
diferenciar el que era la seva opinió personal del que era, doncs, aportar dades, que 
jo crec que són d’utilitat a la comissió. I, per tant, aquesta pulcritud en separar el 
que és la seva opinió, amb la qual podem o no podem estar d’acord, del que són les 
dades em sembla que és molt d’agrair.

Hi ha hagut un moment que vostè en la intervenció ha assenyalat, doncs, que tot 
el que era el Proderai, conseqüència particularment d’aquest fet i de tot l’impacte 
que hi havia hagut tant a la ciutat de Ripoll com en tot el que s’havia anat vivint, 
ja motu proprio es va començar a fer una revisió d’aquest. Vostè mateix, si no vaig 
errat, ha dit, m’ha semblat retenir que havia dit que havia instat i que havia reunit 
diferents unitats del Govern, diferents direccions generals, que d’una o altra manera 
tenien una certa implicació. La meva pregunta... I, per tant, celebro que així sigui, 
perquè és evident que hi han coses millorables; de la compareixença a Ripoll va 
quedar molt clar, és un tema que va sobrevolar a la comissió. 

Hi ha tot l’altre dispositiu –i ara, doncs, el meu company de files feia una inter-
venció en aquest sentit–, però jo no voldria tant que em donés els detalls respecte al 
que és el dispositiu Cronos. No ho ha dit, però jo sí que li demanaria si realment del 
dispositiu Cronos també se n’ha fet una revisió d’ofici, perquè entenc que és obliga-
da, i suposo que aquesta..., aquesta és la pregunta que li faig: si ha estat instat motu 
proprio pel mateix Cos de Mossos d’Esquadra i si aquesta –no, no, insisteixo que no 
li’n demano els continguts, perquè això és una qüestió que ja faran els operatius i és 
d’estricta naturalesa policial, que no crec que aporti cap valor– ja ha estat d’alguna 
manera aplicada, testada, i si aquesta revisió s’ha fet escoltant, contrastant opinions, 
no només primerament i internament, com a Cos de Mossos, sinó amb altres cossos 
policials o amb altres unitats.

Bàsicament, aquestes eren les preguntes que li volia fer, complementant, doncs, 
el que ara mateix li hem reiterat com a preguntes. 

I també assenyalar una qüestió que em sembla molt i molt important, que és 
aquesta imprescindible presència a l’Europol. I no deixem passar oportunitat d’una 
comissió i tenint, doncs, qui havia estat director general del Cos de Mossos d’Es-
quadra, de la Policia de la Generalitat de Catalunya..., és imprescindible aquesta pre-
sència a l’Europol, no només per un interès del Cos de Mossos d’Esquadra, que és 
evident també, sinó per l’interès de la resta de policies de la Unió Europea, perquè 
jo crec que això és un bescanvi d’informació que és positiu.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Senyor Soler.

Pere Soler i Campins

Sí; gràcies, senyor president. Jo crec que el senyor Castillo no s’ha deixat cap pre-
gunta per al segon torn, no? (Rialles.) A veure, comencem amb el tema de la preven-
ció. Sí que és veritat que a nivell reactiu vam excel·lir, i jo crec que el Cos de Mossos 
va excel·lir. A nivell de la prevenció; al marge de si teníem o no tota la informació, 
si amb més informació, doncs, haguéssim pogut treballar diferent sobre el terreny, 
d’acord?, i sense fer conjectures de si una cosa ens hagués portat a una altra o si això 
hagués sigut suficient perquè aquests fets lamentables no s’haguessin produït.

Passa una cosa diferent, que no havia passat normalment amb els altres atemp-
tats. Ens trobem amb joves que són joves que són arrelats, que són joves que 
 nosaltres ens creiem que estan integrats, que estan en una comunitat. No són 
excombatents, en els quals, doncs, les forces i cossos de seguretat de l’Estat hi 



DSPC-C 239
9 d’abril de 2019

Sessió 12 de la CIAA  24

tenen una especial atenció, sinó que el primer xoc, almenys a nivell polític i a ni-
vell també operatiu, que rebem –fins i tot en feia referència abans també amb les 
comunitats– és que són nanos nostres; nanos nostres amb el benentès de que són 
gent que ha estat feta aquí, s’han criat aquí, han conviscut aquí, són part d’aquest 
país. I això és el primer xoc: que per nosaltres no estan en cap zona d’exclusió. 
Alguns d’ells estaven treballant, alguns fins i tot d’ells tenien un bon sou, tenien... 
Això és lo que primer, realment, ostres, a nosaltres ens sobta molt. 

Llavors, per això s’ha de fer aquest treball. Sí que és veritat que en la feina de 
prevenció, amb la informació que teníem no es podia haver fet alguna cosa diferent, 
però sí que és veritat que hi ha aquest fet diferencial que fa que a nivell d’informació, 
doncs, s’hagi de replantejar tot –i això ho connectaria una miqueta amb la resposta 
al senyor Espadaler en el tema del Proderai–: no és veritat, ja, que aquestes persones 
siguin excombatents; no és veritat, ja, que mostrin els seus signes externs de radica-
lització; poden ser gent que nosaltres creiem que els tenim integrats en el nostre país, 
i realment no s’hi sentin. I llavors aquest esforç, aquest esforç comunitari..., aquest 
esforç que s’ha de fer també a nivell local, per això feia referència també que una de 
les polítiques a prendre havia de ser aquest esforç amb les comunitats; però no només 
en el tema de gent que tingui la religió islàmica, sinó també en qualsevol altre jove, 
perquè, si no, també determinats joves desocupats..., també hi havia aquesta por, 
a nivell del Cos de Mossos d’Esquadra, que gent..., ara també a vegades ens passa 
amb els MENAs, no? Si realment no som capaços de donar-los un itinerari de futur, 
aquesta gent, que els hem de tenir, els podem perdre. I això, com a país, en cap mo-
ment ens ho podem permetre.

I en això s’ha de fer un esforç, s’ha de fer un esforç de conscienciació, perquè 
realment tothom tingui la igualtat d’oportunitats. I no només això, sinó que real-
ment treballem millor la integració, perquè... Una de les reflexions que em feia el 
director general d’Afers Religiosos –de les grans reflexions que em feia– era que ell 
tenia molt contacte amb gent de diferents religions, gent nouvinguda, i que fins i 
tot aquella gent, doncs, que tenia estudis, estava treballant, etcètera, patien mostres, 
d’acord?, de lo que podia ser una certa xenofòbia o un cert rebuig, eh?; que abans a 
vegades era silent, que no era estrident. Però sí que és veritat que, com a societat, és 
una reflexió que jo crec que, a nivell polític sobretot, ens hem de fer, l’hem de treba-
llar i hem de ser capaços de vèncer-la. 

Per això, sense defugir la responsabilitat de que a nivell de prevenció si hagués-
sim tingut més informació s’hagués pogut actuar de forma diferent, sí que voldria 
posar en valor, doncs, tot això: que ens trobem amb aquest fet nou, al qual érem poc 
capaços de donar-hi una resposta, perquè fins i tot les comunitats de Ripoll se’n van 
fer creus, de que aquells nanos, d’acord?, poguessin actuar d’aquella forma.

Llavors, a nivell del tema de quan sé jo..., en el tema del CNI, en el tema de 
l’imam... Aviam, en aquells moments, nosaltres..., «en aquells moments» vol dir 
posteriorment als atemptats. Hi havia una conjectura de que l’imam podia tenir al-
gun tipus de relació, d’acord?, amb els serveis espanyols, però com que tampoc en 
teníem certesa, prouta feina teníem en aquells moments, doncs, en el Departament 
d’Interior com per, sense tenir-ne certesa, aquesta informació que ens va arribar, 
fer-la valdre o contraposar-la, perquè jo crec que tampoc en aquells moments no 
hagués ajudat a res. 

Així com també em feia referència, doncs, a aquest avís d’alerta que suposada-
ment va rebre també el Cos de Mossos, sobre una alerta sobre la Rambla que va sor-
tir en un mitjà, que van fer molt soroll, perquè van..., jo crec que més que informar 
van intentar influir. I això, en les disposicions que es van fer també del conseller 
d’Interior i el major Trapero, ho vam posar sobre la taula. Perquè el que es va acre-
ditar..., primera, que el Cos de Mossos no revela les seves fonts, malgrat que tin-
gués un cost, això; en cap cas vam entrar en si s’havia fet arribar al Cos de Mossos 
aquesta alerta i per qui, perquè això seria una irresponsabilitat absoluta. Això per 
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un cantó. En segon lloc, el que va quedar acreditat per la mateixa font que va faci-
litar a aquest mitjà aquest document..., doncs que aquest avís no tenia res a veure 
amb l’atemptat. Llavors això ja descarta... I podria acabar aquí, amb aquesta refle-
xió. Però sí que és veritat, també, que a nivell de CITCO, d’acord?, no se li dona a 
aquesta alerta, malgrat que no té res a veure amb l’atemptat, la consideració, com 
així es va veure..., que no tenia certa rellevància. I és el mateix CITCO qui no dona 
importància a aquesta alerta de maig del 17.

Després em demanava el tema de l’AIS. Jo li haig de recordar, senyor diputat, 
que l’AIS és un sistema penitenciari català, que no és compartit amb el sistema pe-
nitenciari perquè no hi és. Aquest sistema, que és propi del sistema penitenciari ca-
talà, sí que és veritat que fa molt temps que està treballant aquests Proderais a nivell 
d’execució penal. I es treballa, doncs, des d’un àmbit..., que moltes vegades alguns 
mitjans tampoc han sigut justos, perquè no s’ha volgut donar tota la informació per-
què s’ha fet sota una certa reserva; fa molt temps que hi és, fa molt temps que s’hi 
treballa, i no tant el tema de radicalització, sinó el tractament..., a nivell de funcio-
naris, el tractament de com aquesta gent, malgrat la creença religiosa, interpreten  
que han de tenir, per fer cas a aquesta creença, una conducta violenta. I això és el que  
fa molt temps que s’està treballant, de l’àmbit de tractament del nostre sistema pe-
nitenciari, en el qual també, amb motiu de l’alerta 4 sobre 5, l’AIS el que va fer és 
un reforç de les persones destinades dels protocols interns del sistema penitenciari, 
a fi i efecte de poder detectar si es produïen determinades radicalitzacions; que jo 
crec que s’han donat bàsicament, en altres països, més dintre del sistema peniten-
ciari que no pas aquí. 

Perquè jo..., sí que és veritat –perquè vostès saben que abans de ser director ge-
neral de la Policia vaig ser director general de Serveis Penitenciaris– que alguna 
vegada ens havíem trobat amb alguna informació, fins i tot que s’havia publicat en 
determinats mitjans, que no era certa, en casos de radicalització a dintre del sistema 
penitenciari, quan el sistema penitenciari poder hi havia estat només com a preven-
tiu. Difícilment un preventiu, amb una curta estada, pot radicalitzar-se i després tor-
nar-se combatent. Aquesta predisposició per la violència fa que en aquests moments, 
sobretot els nous conversos, s’apuntin –permetin-me l’expressió– a aquesta causa 
gihadista per la qual el que tenen..., poder desenvolupar aquesta violència.

Després hi haurien, també... El tema d’Alcanar. Sí, en el tema d’Alcanar..., és que 
m’heu fet tantes preguntes..., lo que deia jo abans al senyor Castillo. El tema d’Al-
canar. Pensin que hi ha una primera explosió, però tot seguit, quan s’està treballant 
en el terreny, hi ha una segona explosió; llavors fa que els Mossos, en aquest cas els 
Tedax, hagin de treballar, doncs, d’una forma molt curosa i d’una forma molt lenta. 
I l’atemptat es produeix l’endemà de la primera explosió, si mal no ho recordo, si 
no vaig errat. I els haig de dir que deu mossos d’esquadra van ser ferits en aquestes 
explosions. 

Llavors, al tema de la jutgessa, és que no hi entraré; no hi entraré, perquè aquí, al 
final, tothom en el seu moment entén que sap de tot, i tothom..., no, no. I això tam-
bé és..., recollint, doncs, la reflexió que feia el senyor Espadaler envers les opi nions 
personals, això també és una opinió personal. Jo crec que al final determinades 
declaracions no ajuden, i jo tampoc no vull comprometre aquesta jutgessa, però en 
aquells moments, a determinades qüestions que se li van demanar de l’operatiu, no 
ho va fer ni ho va fer amb la celeritat necessària, d’acord?, perquè entenia que allò 
no tenia res a veure amb un tema terrorista. Però bé, jo tampoc no... Ho dic perquè 
vostè m’ho ha tret, i no va ser justa amb el Cos de Mossos, i jo considero que al fi-
nal tothom vol donar lo millor de si mateix en aquells moments, que són moments 
extraordinàriament complicats. 

També per l’operació Gàbia –hi he fet referència, també–; doncs, ho connectaria 
amb una resposta al senyor Espadaler. El dispositiu Cronos, que s’està revisant, es va 
revisar i estem..., jo n’estic segur, en el Departament d’Interior està sempre en cons-
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tant revisió, com ho fem la majoria de servidors públics amb les diferents polítiques 
públiques. Una de les coses que s’havia d’acabar i que s’havia d’acabar de desenvo-
lupar és això, és aquesta relació de no només què passava en el moment de l’atemptat 
en els altres cossos i forces de seguretat de l’Estat. Jo suposo que en aquell moment, 
amb els efectius que tenen els altres cossos i forces de seguretat, s’hi haguessin ha-
gut de sumar, d’acord?, perquè això és una qüestió de país en la qual tothom hi és 
implicat. I això està en una de les altres fases del dispositiu Cronos, que en aquell 
moment encara no estava enllestit. Però s’hi estava treballant, s’hi està treballant,  
i estic segur que s’hi acabarà reeixint.

També millores –n’hi he fet referència abans–, quan aquelles mesures de millor 
coordinació i major informació també passaven per les policies locals. Això també 
ho fèiem amb les juntes de seguretat. Algunes de les queixes que vam rebre després 
dels atemptats venien de les policies locals

I aquest model que nosaltres també volem implementar, i s’ha volgut implemen-
tar amb el Govern –i segurament ho faran vostès, doncs, amb la Llei de policia, et-
cètera–, de tractar unitàriament tota la policia com una policia integral; o sigui, no 
fer diferència entre el Cos de Mossos i les policies locals, que fan bona feina, en 
podrien fer més; igual que amb la seguretat privada. Són línies en les quals s’ha de 
treballar, en les que sí que és veritat –com el dispositiu Cronos, també– que s’ha 
d’aprofundir en el tema de la informació que rebem, no només d’aquests cossos que 
depenen dels ajuntaments, sinó també de tota la seguretat privada, no només a ni-
vell d’aquests mitjans electrònics que ens poden ajudar, sinó també d’aquest perso-
nal que també està sobre el terreny i a determinats emplaçaments, i que també ens 
poden bolcar aquesta informació.

Abans m’ho he deixat, quan feia la referència a què s’havia de millorar. S’ha de 
millorar la informació amb els altres cossos; s’ha de millorar, sobretot, també amb 
la policia local, que també estem implementant en el territori, i això va ser un dels 
dèficits que ens vam trobar. També amb els altres serveis: amb els serveis d’emer-
gència –tot i que va ser una resposta excel·lent, els serveis d’emergència–, també 
amb Bombers. També vam tenir alguna queixa en el seu moment amb Bombers, de 
que es podria haver bolcat més informació, però sí que és veritat que a vegades tots 
els cossos –i això ho saben vostès, en tant que parlamentaris del grup d’Interior– són 
zelosos de la informació i són zelosos de la seva investigació. I això és una cosa que 
també hem de reflexionar, i hem de ser capaços i ser lleials de compartir aquesta in-
formació i fer que aquesta informació sigui oberta a tothom, tothom dintre del marc 
de les seves competències, perquè moltes vegades aquestes reserves d’informació 
venen per pors de que no es respectin degudament les competències que té cada po-
licia, que té cada cos, o fins i tot en determinats àmbits, a nivell d’investigació, com 
pot ser el d’incendis, etcètera. I tot això hem de ser capaços, com a cossos, en tant 
que professionals, de no ser tan zelosos amb aquesta informació, compartir-la més, 
treballar-la més, perquè això també farà que el nostre país sigui molt més segur. 

I amb el senyor Espadaler, totalment d’acord amb el tema d’Europol. Totalment 
d’acord amb que aquests Proderais s’han revisat perquè els signes externs van can-
viar; tots aquells mecanismes ens van acreditar que aquells elements que ens servien 
per poder identificar en els diferents àmbits que es van treballar havien quedat des-
fasats; això ens va..., replantejar-nos, com a Govern, fer-ho, com així també ho vam 
fer amb el dispositiu Cronos. 

I, naturalment, també jo crec que és just i merescut no només el respecte que 
mereix la nostra policia en tant que professional, solvent i rigorosa, sinó que també 
aquesta informació a nivell europeu la puguin bolcar directament als Mossos, sen-
se haver de passar per un altre cos de seguretat, i que aquesta policia també pugui 
bolcar aquesta informació de forma oficial, no oficiosa, als altres diferents cossos  
i forces de seguretat a nivell europeu.

Gràcies.
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El president

Molt bé, moltes gràcies. Senyor Castillo, n’ha fet moltes ja i potser... (Veus de 
fons.) Senyor Castillo.

Carles Castillo Rosique

No; molt breument, president. Només per aclarir que, efectivament, la segona 
explosió es produeix després de l’atemptat a la Rambla, a les 16.51; es produeix bas-
tant després.

I simplement com a comentari, també, jo he intentat centrar-me no en els joves 
radicalitzats, que entenc tota la problemàtica que s’ha posat de manifest, i que ho 
hem vist nosaltres amb els experts, al llarg de les reunions de la comissió, sinó cen-
trar-me en l’imam, no? És clar, perquè crec que realment aquest imam responia a un 
retrat tipus de gihadista o de persona radicalitzada europea: home jove, no adoles-
cent, socialitzat en la petita delinqüència, tràfic de haixix, temps passat a la presó, 
sembla que contactes amb persones d’Estat Islàmic, de Daesh, en els seus viatges a 
l’estranger. I, bé, la llàstima és no haver pogut detectar, entre uns i altres, unes po-
licies i altres, doncs, tot això, per actuar a temps. I és en el que m’agradaria que ens 
centréssim, en veure què podria millorar-se, per evitar que això ens tornés a passar, 
o què podria millorar-se perquè els efectes i les conseqüències siguin menys greus 
del que van ser.

El president

Molt bé, senyor Castillo. Senyor Soler.

Pere Soler i Campins

Jo, diputat, li accepto la reflexió. I sí que és veritat, o sigui, al final, les policies 
treballen amb la informació que tenen. Llavors, sí que és veritat que si haguessin 
tingut més elements, poder a l’hora d’emetre un judici, doncs, s’hagués pogut fer un 
judici diferent; però ja et dic, això és aventurar conclusions que realment a mi no 
m’agradaria fer-les.

El president

Bé, moltes gràcies. Des del Grup de Catalunya en Comú Podem, el senyor Parés.

Marc Parés Franzi

Molt bé, bona tarda. Bé, en primer lloc, agrair-li la compareixença, senyor Soler, i 
posar de manifest també el reconeixement a la feina feta pels serveis d’emergència i pels 
cossos policials dels Mossos d’Esquadra i de les policies locals, els dies 17 i 18 d’agost 
de 2017. Ja li han fet moltes preguntes i jo intentaré complementar amb un parell de 
qüestions que potser no han sortit tan clarament fins ara, no?

La primera té a veure amb les persones que van ser abatudes, com a conseqüèn-
cia del dispositiu policial després dels atemptats. Van haver-hi sis persones abatudes, 
si no ho recordo malament, i quatre... (Veus de fons.) Vuit, d’abatudes? I després..., 
ara no recordo exactament quantes de detingudes. Poder quatre, no? Vostè, ara fa 
una estona, també explicava que, en el cas de la fugida d’Esplugues, «no es va dis-
parar a matar», ha dit, perquè no s’estava segur de que fos un dels autors. I aleshores 
la pregunta que jo li faria és: com explicaria, o quina explicació té aquest alt índex 
de persones abatudes en aquests processos de persecució, diguéssim; és a dir, si no 
es podia haver fet res per poder-los detenir sense abatre’ls; si n’és coneixedor o si hi 
havia alguna directriu, algun protocol específic de disparar a matar aquestes perso-
nes, o si és fruit de les circumstàncies que es van donar; és a dir, simplement l’expli-
cació que hi donen a aquest fenomen.

I la segona valoració que volia fer, la segona pregunta, aniria més a..., tindria més 
a veure amb el fenomen de la radicalització, que s’ha anat comentant en aquesta co-
missió –vostè també hi ha fet referència–, a la necessitat de donar-hi respostes comu-
nitàries, que té molt a veure amb com una part de la nostra comunitat, en aquest cas 
la població musulmana, se sent tractada per la nostra societat i com li responem; com 
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vostè ha fet referència explícitament també a comportaments xenòfobs, etcètera. Doncs 
la meva pregunta seria: quin paper creu que pot tenir la policia en tot això? Si s’està 
actuant, d’alguna manera..., en la mesura que moltes vegades l’Estat, les institucions 
–i la policia és una d’elles–, també poden ser origen d’aquest sentiment de no encaix en 
una societat, és a dir... I no distingeixo entre si són o no són nostres perquè han nascut 
o perquè no han nascut... Si vostè se’n va als Estats Units, la comunitat negra als Estats 
Units és plenament americana i sent perfectament la bandera americana, i en canvi hi 
ha un sentiment de que és tractada per la policia d’una forma desigual. Jo crec que tots 
hem viscut situacions d’aquestes a la nostra quotidianitat, i, per tant, em pregunto de 
quina manera el Cos de la Policia dels Mossos d’Esquadra tracta o no tracta aquests 
temes, o aquest possible paper en el fenomen d’aquest sentiment com a origen d’una 
potencial radicalització. 

I ho lligo també amb la valoració que fa del Proderai, que vostè ha dit que s’ha 
revisat. Hi ha el sentiment aquest o la idea de que va ser ineficient perquè no va 
aconseguir detectar aquests casos, però també és veritat que és, no?, un protocol 
que ha estat criticat també, doncs, per assenyalar els nens i nenes musulmans i mu-
sulmanes, i així també controlar les seves famílies. I, per tant, com això també por 
tenir un paper o no en aquest sentit que li comentava.

Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Senyor Soler.

Pere Soler i Campins

Sí; gràcies, senyor president. Perdoni, diputat, que abans l’he corregit, però no: 
van ser dos morts en l’explosió i sis persones abatudes, d’acord?, i llavors van ser 
quatre persones detingudes, que es van posar a disposició de l’Audiència Nacional.

Aviam, manament o instrucció de disparar a matar, està clar que no –està clar 
que no. És que a més això seria una barbaritat, eh? El que està clar és que es lliga la 
reacció que té –són unitats de seguretat ciutadana– al fet de..., així com, en principi, 
els fets d’Alcanar no es lliguen amb l’atemptat, a mesura que els serveis d’informa-
ció i d’investigació saben i coneixen, doncs, que tenen relació un fet i l’altre –que 
això es dedueix al cap d’unes hores, quan es troba la informació no només a Alca-
nar, sinó també a la furgoneta de la Rambla, etcètera–, és quan s’estableix aquest 
vincle, i llavors es pot deduir que aquesta cèl·lula està actuant amb explosius.

Les primeres persones abatudes són les persones..., que es produeixen a Cam-
brils; que són quatre, després d’emportar-se per davant el control de Mossos, i en 
el qual una persona, una mossa, surt greument lesionada per aquest atropellament. 
No només ells, sinó que van pel passeig marítim fins que surten del cotxe, d’acord? 
Aquest agent de seguretat ciutadana, que és el company de la persona que ha estat 
abatuda, que està al control, veu que tenen, en aquest cas, explosius, o línies d’explo-
sius, amb la certesa, se suposa, de que poden ser accionats, d’acord?, perquè han po-
gut ja vincular el fet que aquesta cèl·lula ha tingut contacte amb explosius. Després 
es descobrirà que aquests cinturons són falsos; però això no vol dir que no tingues-
sin capacitat de fer explosius. I, en aquell moment, la decisió que pren el mosso que 
està en aquell control..., s’entén des d’un operatiu i des de la direcció d’Afers Interns, 
que s’han complert els protocols, s’ha complert el protocol d’armes, i que l’actuació, 
doncs, va ser la correcta. 

I també s’ha de dir que, aviam –i això també és una opinió personal–, jo vaig 
poder estar amb aquesta persona, i a aquesta persona li costarà molt i molt refer- 
se d’aquest fet, perquè aquí les policies estan per protegir. Llavors, quan han d’ac-
tuar d’aquesta forma i han d’abatre persones, realment això és lo més complicat que 
pot fer un policia. I jo haig de dir que vaig estar, doncs, amb aquest agent, d’acord?, 
i a aquest agent se l’ha cuidat des del Cos de Mossos: se li va prestar assistència psi-
cològica; se li té un seguiment, perquè realment és una situació molt complicada. 
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Després es va abatre l’últim d’ells, però també perquè feia amenaça de poder fer, ac-
tuar amb aquest cinturó, que no sabíem si era de veritat o no era de veritat.

També passa amb el tema de Subirats, al final és el mateix Younes qui va i arre-
met contra els mossos que li diuen que s’estigui quiet, que es detingui, no sé què, i 
ell, sota el crit –bé, això ha sortit–, el tema d’«Alà és gran», ell va cap a..., es dirigeix 
cap als agents, també amb un cinturó, que potser perquè ha estat molts dies i no sa-
bíem si tenia suports, no tenia suports, podia tenir-lo i podia ser creïble que aquest 
cinturó fos també real, l’abaten perquè tampoc no ho saben, d’acord?

Però sí que vull remarcar la dificultat per als agents. I més uns agents que nor-
malment són el gran gruix del Cos de Mossos d’Esquadra, perquè la seva preparació 
específica no és la de situacions de molt risc, o entrar en situacions de molt risc, o 
resoldre situacions de molt risc, que és una situació... I va ser una situació molt com-
plicada, en aquells moments, doncs, per a aquests agents.

Amb relació a les respostes comunitàries, jo estic d’acord amb vostè en que han 
de venir d’aquí. I s’està fent un treball, eh?, a nivell de Mossos. S’està fent tot lo que 
són les OACs, que són les oficines d’atenció ciutadana; hi ha uns agents específics 
que estan cuidant aquest tipus de relacions amb totes les diferents entitats, també 
amb la comunitat musulmana i també amb les diferents entitats socials, doncs, per 
poder donar o estar alerta en aquestes situacions de joves que poden entrar en situa-
cions d’exclusió, d’acord? I sí que s’hi està treballant.

Jo no he detectat, a nivell del Cos de Mossos d’Esquadra almenys, certs com-
portaments..., vaig estar-hi poc temps, però jo sí que podia anar rebent, doncs, tots 
els expedients que es feien, contenciosos, a nivell de la Direcció General d’Afers 
Interns, i aquest no era un supòsit que fos recurrent ni havíem tingut queixes. Per-
què vostè sap que totes aquestes queixes a nivell ciutadà arriben a les direccions ge-
nerals, amb aquest servei d’assistència ciutadana, amb el qual es respon –que això 
també passa amb Serveis Penitenciaris. I no, dintre de les grans vessants d’infor-
mació o de revisions d’informació, queixes per tractar de forma, ho direm així, poc 
apropiada estrangers, des del nivell de Mossos d’Esquadra, jo no tinc constància 
d’aquestes queixes. I si n’hi hagués hagut alguna, està clar que s’hagués corregit.

Quan jo m’he referit al tema de «nostres», és perquè me’ls sentia propers. I era 
això. Jo era en aquest sentit que ho volia dir, amb referència a persones que no eren 
excombatents que vinguessin de fora, siguin nascudes aquí i tinguin l’origen que 
tinguin, o tinguin, està clar, la filiació o religió que tinguin. Quan els deia «eren 
els nostres», era..., escolta, eren nanos que estaven, doncs, integrats en principi en 
el sistema, per posar-los en contravalor amb aquells excombatents que tornen i que 
venen a fer actes concrets.

Jo crec que amb això li hauria respost les dues preguntes que m’ha formulat.

El president

Molt bé. Senyor Parés, alguna cosa més?

Marc Parés Franzi

Sí; no, simplement aclarir que en cap cas volia posar en dubte l’actuació dels 
professionals dels Mossos d’Esquadra aquell dia, simplement volia demanar l’ex-
plicació de com s’havia d’entendre això. I aleshores sí que li repreguntaria, en tot 
cas, si..., després, entenc que això es va investigar internament i, per tant, entenc que 
vostè el que diu és que creuen que es va actuar correctament, però també em pre-
gunto si s’ha pres alguna reformulació o no, o si hem d’assumir que sempre que es 
donin aquestes situacions acabaran amb l’abatiment de la persona en qüestió. Sim-
plement això.

I amb relació a l’altra pregunta, bé, no és tant com tractem aquestes qüestions, 
sinó també quina formació..., o com es treballa, no?, dintre del Cos de Mossos d’Es-
quadra, o si es treballa per prevenir aquest tipus de situacions, que potser no arriben a 
través dels canals formals, a través de queixes, però jo crec que tots i totes som cons-
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cients que existeixen i que en funció del teu aspecte tens més o menys possibilitats de  
que t’aturin en un control o de que... Per tant, aquestes coses jo crec que tots sabem que  
passen i que els nanos aquests de Ripoll, en tot cas, vull dir, nostres per nacionalitat, 
però evidentment també són nostres les diferents cultures, i també, doncs, com trac-
tem aquests elements de diversitat dintre de la nostra població, per part d’una institu-
ció policial com són els Mossos d’Esquadra.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Soler.

Pere Soler i Campins

Senyor Parés, una mica, per tornar-ho, si vol, a reformular, no? A veure, en 
aquells moments no s’obre cap expedient, perquè totes les actuacions, a banda 
d’Afers Interns, també estan sotmeses, doncs, a les actuacions judicials, ho saben, 
de la mateixa fiscalia o dels mateixos jutjats d’instrucció, perquè s’han produït, en 
aquest cas, morts. I, llavors, si s’hagués detectat a nivell intern –que no es va detec-
tar–, o a nivell, per exemple, de membres de la judicatura, o fins i tot a vegades les 
famílies de les persones abatudes, que entenguessin que la resposta no va ser l’ade-
quada, d’acord?, jo crec que s’haguessin formulat les denúncies pertinents, i en cap 
cas es van produir.

Jo només dir-li, senyor Parés, que en el cas d’abatre, doncs, qualsevol persona, 
per a un mosso és un fracàs –és un fracàs–, perquè al final del que té l’obligació 
qualsevol membre de qualsevol cos policial és de posar-lo a disposició judicial, i jo 
ho haig entendre així. Ara, està clar que les actuacions en aquell moment van ser 
totalment justificables i adequades enfront del risc al que en aquell moment els Mos-
sos s’havien d’enfrontar.

Amb relació al tema de com es tracta a nivell de la policia, doncs, tot el tema 
de la multiculturalitat o el tema de la diversitat cultural. Jo no sé si hi han progra-
mes específics, jo crec que a l’escola segur que es deu treballar, això. Però ara jo, en 
aquests moments, no li puc donar aquesta informació. La que sí que li puc donar, 
amb el temps que vaig estar en la meva responsabilitat..., que es té, des de la direc-
ció general, de supervisar determinats comportaments que no s’ajusten a normativa 
o protocols, malgrat que estiguin dintre de la legalitat. Aquests fets jo no tinc cons-
tància que es produïssin. I, realment, igual que per a les altres actuacions, escolti, 
ho tenim tot a disposició no només de la direcció general, sinó dels tribunals, per-
què qualsevol cosa d’aquestes es corregeixi, perquè no seria tolerable. I jo estic se-
gur que, des del rigor i la professionalitat del Cos de Mossos d’Esquadra, en cap cas 
farien aquesta diferenciació. I s’hi treballa, ja l’hi dic, amb relació a la comunitat, 
les diferents ABPs, amb determinats agents, precisament perquè el Cos de Mossos 
d’Esquadra és una policia de proximitat i es relaciona amb qualsevol tipus d’enti-
tat, no només les que tinguin un origen aquí..., com moltes que tenen origen a fora. 
I sempre les nostres policies estan a disposició dels actes que organitzen, de les fes-
tes que facin, etcètera. En tot moment, com no podia ser d’una altra forma, la nostra 
policia hi és per donar seguretat a tothom, a tots i a tothom.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. És el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent.  
La senyora Natàlia Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Sí; hola, bona tarda. Moltes gràcies. Intentaré ser breu, perquè portem dues ho-
res de compareixença. I potser també pregaria a la presidència, si us plau, si podem 
acotar una mica, també, les respostes del compareixent, especialment aquelles que 
són reiteratives. I, en aquest cas, ara em contradiré jo a mi mateixa perquè seré reite-



DSPC-C 239
9 d’abril de 2019

Sessió 12 de la CIAA  31 

rativa amb algunes de les preguntes que s’han fet, perquè entenc que potser han estat 
insuficients les respostes. I algunes que directament ja no faré, perquè ja s’han fet.

Pel que fa als protocols –i iré una mica al gra, d’acord?: quins són els protocols 
interns que es van activar i utilitzar en el transcurs dels fets de Barcelona, Cambrils, 
Subirats i Alcanar? Entenem que una cosa són els protocols de coordinació interna, 
que tenen a veure en general amb la resposta a una situació d’atemptat –operació 
Gàbia, atenció als ferits, i altres qüestions que tenen a veure amb seguretat pública, 
sobre les quals ja ens n’ha parlat una mica i, per tant, no cal que hi incideixi–, però 
sí que volem que incideixi sobre els protocols que tenen a veure amb l’actuació dels 
agents policials quan es troben en la recerca d’una persona investigada per un delic-
te greu. I la pregunta és: hi va haver alguna actuació policial on es va fer ús d’armes 
de foc que va provocar la mort de Younes Abouyaaqoub? S’ha analitzat i investigat 
sobre els responsables dels procediments, si es va actuar en base als protocols es-
tablerts? Comparteix la necessitat d’abordar un debat amb relació a les execucions 
extrajudicials? 

Nosaltres pensem que cal analitzar quins van ser els procediments, protocols i 
responsables d’aquestes actuacions, i l’hi preguntem ara, perquè de fet aquesta co-
missió d’investigació ha vetat la possibilitat de que des del Parlament es pugui tenir 
una còpia dels atestats elaborats internament per la Divisió d’Afers Interns o qual-
sevol informació que hagi pogut fer el cos; a proposta nostra, però que la resta de 
grups han, hi insisteixo, vetat.

I..., és a dir, han avaluat l’actuació policial en aquests casos? Eren morts inevi-
tables fruit de les circumstàncies? Com és que van matar tots els integrants de la 
cèl·lula o quasi tots? A nosaltres se’ns presenta, a la societat, que les morts són quasi 
inevitables, fruit de les circumstàncies. Ens en podria donar els detalls?

També tenim clar que no és el mateix el que passa a la nit... (Veus de fons.) Si vo-
len tenir la paraula... Gràcies. També tenim clar que no és el mateix el que passa la 
nit dels atemptats a Cambrils o el que passa quan ha avançat el temps i la investiga-
ció, uns dies després del cas de Subirats. Quina informació sobre els autors tenen a 
la seva disposició en aquell moment, un cop ja ens situem a Subirats? Per què actuen 
igual a Cambrils que a Subirats?

Es va respectar la presumpció d’innocència des de la seva perspectiva? No haver 
mantingut un debat sobre la garantia de drets podria fer pensar que s’està avalant la 
pena de mort? Hi ha alternatives d’actuació amb més garanties, o caldria entrar en 
un debat profund sobre aquestes qüestions a l’hora d’analitzar-ho? Sense cap preju-
dici, però caldria analitzar-ho, des del seu punt de vista?

Sobre la coordinació amb els cossos de seguretat de l’Estat, i especialment amb 
la Policia de l’Estat, el secretari de l’Associació Islàmica Annour, Hamid Barbach, 
de la mesquita de Ripoll, assegura i afirma que la policia espanyola va visitar l’ora-
tori en diverses ocasions i va preguntar directament per l’imam Es Satty. Els Mossos 
en tenien coneixement?

Sobre els protocols comunicatius sobre els atemptats, que han estat premiats  
i que nosaltres posem en dubte, què en pensa sobre els conceptes «terrorista abatut», 
que n’hem parlat en aquesta comissió amb experts sobre el tema? Nosaltres conside-
rem que és una fórmula que podria minvar la gravetat dels fets, que deshumanitza, 
que no garanteix la presumpció d’innocència; la guerra global contra l’enemic únic 
desdibuixa responsabilitats i podria avalar atrocitats.

Coneix el contingut de les formacions de mestres i professors sobre Proderai? 
S’està formant el personal docent per fer un protocol polític de la població, que ara 
s’aplica sobre joves musulmans, però que podria tenir també altres finalitats?

Coneix, ha participat d’alguna formació de Mossos a mestres sobre Proderai, al-
gun dels indicadors? Tampoc hem tingut cap..., sempre hem tingut la negativa, per 
part del departament, de poder accedir al contingut de Proderai; hi ha un veto també 
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sobre això, i entenem que caldria un exercici de transparència, compartir-ho com a 
mínim amb els grups parlamentaris d’aquesta cambra.

I, finalment, quines van ser les actuacions que es van fer a Ripoll amb les famí-
lies dels presumptes autors dels atemptats o altres famílies de Ripoll? La directora del 
Consorci de Benestar Social del Ripollès, en compareixença en aquesta comissió, ens 
relatava, entre d’altres qüestions, cinc impactes importants a la societat de Ripoll, i un 
d’aquests impactes tenia a veure amb els controls policials a les entrades i sortides de 
Ripoll, en què ella mateixa afirmava que l’ARRO va entrar a nou «vivendes» i que es 
va generar un estat de pànic i setge. Ens en podria donar alguna explicació?

I, finalment, ara sí, després del 17 d’agost ha canviat alguna cosa al Cos de Mos-
sos d’Esquadra?

El president

Molt bé; gràcies, senyora Sànchez. Veiem, com vostè ha dit..., reiterant algunes 
preguntes. Senyor Soler, doncs...

Pere Soler i Campins

Bona tarda, senyora Sànchez. No sé si les meves respostes han sigut molt llar-
gues; el que no sé és si vostè les ha escoltat, perquè hi han moltes coses que està clar 
que ja hi he respost.

A veure, en principi, en el tema de protocol, quins protocols es van aplicar, 
doncs, en el tema dels atemptats? Hi he fet referència abans. S’actua amb el disposi-
tiu Cronos. El Cronos, què és? El Cronos és...

Natàlia Sànchez Dipp

Disculpi, l’interrompo perquè, com li he dit en la intervenció, no cal que entri 
sobre aquests...

El president

Senyora Sànchez...

Natàlia Sànchez Dipp

...sinó sobre els protocols amb relació a buscar gent en cerca i captura. Sí, pot ser 
interessant per estalviar temps.

Pere Soler i Campins

Senyor president, aviam, en principi, el que hi ha..., amb relació als fets de Cam-
brils i de Subirats el que es fa..., hi han les instruccions d’armes, que estan..., que hi 
ha la 13, hi ha la 14. Llavors, s’actua conforme, doncs, a les instruccions del Cos Mos-
sos d’Esquadra, igual que hi ha la resolució d’aquest Parlament quant a ús d’armes.

La situació de risc ja l’he explicat abans, per això li deia que no sabia si m’havia 
escoltat. Ja li he dit que era un fracàs per a qualsevol agent del Cos de Mossos d’Es-
quadra, doncs, haver d’abatre qualsevol persona la qual hagi fet un presumpte acte 
terrorista o hagi fet qualsevol altre tipus de delicte. Només es fa en els casos d’ex-
trema necessitat. I en el cas tant de l’actuació de Cambrils com la de Subirats, ja he 
explicat el perquè enteníem des de la direcció general, així com des de la magistra-
tura i de la fiscalia, que aquelles actuacions van ser correctes i, per tant, no haurien 
de tenir cap retret d’aquesta diputada. 

Jo només li voldria recordar que en aquells moments el seu grup parlamentari, al 
qual també em vaig dirigir i a la gent de la Comissió d’Interior, van fer una expressa 
felicitació a l’actuació del Cos de Mossos d’Esquadra. I només una declaració en la 
qual, doncs, jo vaig haver de corregir, perquè..., o vaig haver de, millor que corregir, 
respondre; una declaració d’una regidora seva de Barcelona va anar en dissonància, 
doncs, amb totes les felicitacions que venien del seu grup, sobretot del grup parla-
mentari.

La pena de mort... Jo és que hi han determinades qüestions que no m’agrada que 
se sostinguin –tampoc en seu parlamentària–, perquè fer de determinades qüestions 
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com si fos la voluntat dels agents –m’hi he referit abans: que la voluntat era abatre, 
doncs, qualsevol persona–, no només és injust, sinó que jo crec que fins i tot és im-
propi.

Amb relació al tema de l’imam..., també n’hi he fet referència; o sigui, vostè 
m’ha tornat a fer una pregunta que ja m’havien fet els seus companys. Ja l’hi he dit: 
escolti, la informació que tenia el Cos Nacional de la Policia espanyola, si no va ser 
abocada..., està clar que no va ser abocada a Mossos d’Esquadra. Si era confident, 
no era confident, si això hagués ajudat a resoldre, doncs, els atemptats... Jo ja ho he 
dit: jo no estic aquí per fer hipòtesis; jo li estic dient que segurament hagués servit 
per a Ripoll, per a la comunitat musulmana, saber que un dels seus imams era un 
exconvicte. Però això, en tot cas, hauria d’haver estat la comunitat musulmana, en 
principi, que és la que tria quins són els seus imams..., que li acreditessin quines 
són les seves referències, quina és la seva bonhomia, per exercir el lideratge dintre 
d’aquesta comunitat.

El tema de «terrorista abatut», jo no sé si realment en algun tuit de Mossos –ara 
ho desconec, perquè està clar que es va informar i es va informar de forma contínua 
a través de les xarxes socials del Cos de Mossos– és una expressió que es va fer. El 
que sí que li puc dir, senyora Sànchez, és que des de la direcció general –perquè això 
ho vaig fer jo mateix–, davant de certes imatges d’una persona morta, que devien 
sortir, doncs, d’aquell dispositiu, vaig obrir no només una informació reservada per 
saber qui podia haver estat el que havia filtrat aquesta foto a les xarxes –que no es 
va emetre, està clar, pel Cos de Mossos, però sí que és veritat, va arribar a les xar-
xes–, i des de les meves funcions de direcció general, en l’àmbit dels afers interns, 
vaig obrir la corresponent..., no només ho vaig censurar, sinó que vaig obrir una in-
formació reservada, perquè els vaig trobar del tot intolerables.

En el tema de si he assistit o no, en el tema de com informen els Mossos als mestres, 
en els Proderais, en l’ensenyament, li haig de dir que no. Al final, jo també estic el temps 
que estic. Els Proderais eren uns programes que s’havien instaurat abans de la meva arri-
bada. Sí que és veritat que hi havien determinades queixes, també, des de la vessant edu-
cativa, i fins i tot d’una certa estigmatització, que podem compartir, a l’hora d’aplicar-se 
–jo això no ho defugiré. I per això quan es fa aquesta revisió, aprofitant que l’escenari ha 
canviat i que els fets són diferents, també era precisament per corregir això. Perquè en 
cap cas, d’acord?, es vol estigmatitzar una població, una part d’una població per raó de 
la seva fe.

Amb relació a si l’ARRO va ser més o menys delicada, quan van passar els 
atemptats, a l’hora d’entrar en els dispositius de les famílies. Jo crec que tampoc no 
hauríem d’entrar en un cert bonisme. Està clar que a vegades les actuacions són com 
són; a vegades, doncs, podien ser més acurades o menys acurades; hauria de saber 
quan es fan aquestes actuacions, amb quin motiu, i llavors, de fet, després podríem 
parlar si aquestes van ser adequades o no. Però el que està clar és que quan intervé 
l’ARRO després d’un atemptat, en principi no sap què es trobarà a cap dels domici-
lis; en aquest cas va entrar.

El tema dels controls, doncs, ho suposo, són molestos, però són necessaris; van 
afectar tota la població, però sí que és veritat que determinades famílies... I això és 
una de les coses que també diem nosaltres: d’intentar corregir també en la socie-
tat civil quina assistència donem. I això ho vam està treballant també amb la gent 
d’ACESA, etcètera, que després d’un atemptat –però això entraria dintre de la res-
posta global de Cronos–, aquella gent que queda atrapada en els controls, que els 
puguem donar sortides a les famílies amb nens o amb necessitats, etcètera. Això és 
un tema que també, quan es fa aquesta operació Gàbia, és una de les coses que s’ha 
de millorar en aquest «tots a una» que s’ha de fer, amb aquestes implementacions 
posteriors del Cronos, perquè ha de ser una resposta no només del Cos de Mossos, 
de tots els altres serveis, sinó també de país. 

Fascicle segon



DSPC-C 239
9 d’abril de 2019

Sessió 12 de la CIAA  34

I si ha canviat alguna cosa? Sí: doncs desgraciadament que vam patir un atemp-
tat en el qual vam tenir quinze víctimes, més de cent ferits, i en el qual, malgrat que 
vam tenir una reacció concreta, el que està clar que sempre pesarà, a la història del 
Cos de Mossos, que hi ha hagut un atemptat en el país, i malgrat que no puguin ser 
evitats, sempre es treballarà, es seguirà treballant constantment perquè això no torni 
a passar. Clar que ha canviat alguna cosa, senyora Sànchez.

Ja estic.

El president

Molt bé, senyor Soler. Senyora Sànchez, si vol fer una altra pregunta...

Natàlia Sànchez Dipp

Sí, seré breu. Sobre la qüestió de les morts dels presumptes executors dels atemp-
tats –sé que és una qüestió incomoda–, nosaltres intentem no generar un prejudici 
ni un judici, sinó que considerem que aquesta comissió és l’espai on poder tenir de-
bats sobre les actuacions, en aquest cas, de Mossos. És a dir, no s’ho prengui com 
un atac, perquè m’entengui ràpid, perquè no ho és. Nosaltres el que volíem és tenir 
aquí els atestats policials, poder investigar i poder preguntar-nos col·lectivament en 
què hem encertat, en què no hem encertat, si és que hi ha alguna cosa, i què podem 
millorar, no? Entenem que l’anàlisi és imprescindible per poder millorar col·lectiva-
ment com a societat. I ens preocupa, a nivell de cultura democràtica, que sigui tan 
difícil parlar d’aquesta qüestió, malgrat que ho entenem, som comprensives en que 
generi una incomoditat al Cos de Mossos d’Esquadra. Sabem perfectament que la 
companya Maria Rovira va ser denunciada per un sindicat policial per les seves de-
claracions, i li afegeixo també que el Grup Parlamentari de la CUP, tots els grups 
parlamentaris de la CUP, conjuntament amb els seus regidors, regidores..., i tots 
estem a una en el sentit de la necessitat de poder debatre sobre aquestes qüestions. 
I l’hi repregunto: considera que és un debat important?, que és un debat a tenir en 
compte, on es situen quins són els procediments, quines són les formacions? Con-
sidera que aquest Parlament hauria de tenir accés a aquests protocols per poder-los 
millorar de forma democràtica i amb qualitat? 

I també li repregunto sobre una qüestió concreta: les circumstàncies entre Cam-
brils i Subirats nosaltres les llegim com a diferents, no sé si vostè també. I si les veu 
com a iguals, m’agradaria simplement saber per què. I insisteixo en que desitjo que 
no li molestin les meves preguntes, no és la voluntat. Llavors, no?, és quan aquest 
debat sobre la garantia de drets..., i potser sí que pot ser estrident, la pregunta sobre 
si estem avalant la pena de mort; és volguda, perquè considerem que com a societat 
l’hem de tenir. Vostè és ex-secretari general de la policia catalana, i, per tant, inte-
ressa saber quina reflexió..., la seva resposta pot ser: «És que aquest debat no s’ha 
de tenir.» Doncs ja està. Nosaltres considerem que sí, i que el Parlament és un espai 
on tenir aquest debat, sense condicionants, sense presses, sense prejudicis; tampoc 
els que pugui tenir la CUP, que segur que en té molts cap a la policia –en general, 
perquè m’entengui d’alguna manera.

I, finalment, sí que nosaltres li hem insistit en aquesta qüestió, perquè això, per-
què ens ha preocupat. Ah, i acabo, perquè no hi vull entrar més. L’he escoltat i per 
això he fet una prèvia, que és que tornaria a preguntar algunes qüestions perquè he 
trobat que eren insuficients. I moltes altres de les preguntes que tenia ni tan sols les 
hi he fet; per tant, em sap greu. I li demanaria que si pot retirar aquesta mena de 
menysteniment que ha tingut només cap a aquesta diputada, quan tots els diputats 
han repetit un munt de preguntes. Si no li fa res, serà molt amable de fer-ho, si no 
li importa.

Gràcies.

El president

Molt bé, senyora Sànchez. Senyor Soler.
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Pere Soler i Campins

Senyora Sànchez, escolti’m, jo retiro el que vulgui vostè. Vostè ha fet una inter-
pel·lació, doncs, en aquest cas a la meva persona, que havia sigut molt llarga en de-
terminades qüestions; m’ha preguntat sobre coses que jo entenc que ja he respost, i 
per això jo qüestionava si, malgrat fer aquesta crítica, m’havia escoltat o no m’havia 
escoltat, d’acord? Entrava dintre de la resposta, en cap cas un menysteniment.

A veure, jo el que li he dit és que nosaltres podem afrontar aquest debat, i nos-
altres hem vingut aquí precisament per afrontar aquest debat, i per analitzar, doncs, 
què va passar aquells dies i en què podem millorar. El que passa, que a mi també 
m’és dolorós, i més quan ja ho he explicat i he explicat la situació d’aquests agents, 
que se sostinguin determinades qüestions de com..., si la pena de mort, que si hi han 
instruccions prèvies de tirar a matar... Tot això són qüestions que és no entendre com 
funciona la nostra policia. I vostè em parla de que no tenia prejudicis. I només des 
d’aquestes reflexions es pot entendre una sèrie de prejudicis.

Jo he explicat i analitzat, a respostes no seves, sinó d’un altre diputat, el perquè 
s’actua o per què no s’obre, almenys des de la direcció de Mossos, qualsevol tipus de 
procediment en les actuacions ni de Cambrils ni de Subirats. I ho he explicat. I he 
explicat per què Cambrils, com passen els fets, d’on venim, quan actua l’arma regla-
mentària un membre del Cos de Mossos d’Esquadra de la unitat de seguretat ciuta-
dana, per què la tornen a utilitzar en el cas de Subirats, parlo dels explosius, parlo 
de que nosaltres som conscients de que les explosions d’Alcanar venen relacionades 
amb els atemptats, i que són capaços, doncs, aquesta cèl·lula, en la qual s’està inves-
tigant, i de la qual se sap –es té una informació, però no es té tota– que són capaços 
de fabricar explosius. En la mesura que són capaços de posar explosius i posar en 
risc la ciutadania, és per això que se’ls ha d’abatre en aquell moment. I se’ls abat 
amb tota la dificultat que per a un agent –i a això mai hi he fet referència, i per això 
he fet la referència aquesta abans–..., li pot suportar, li pot «costejar». I és una con-
versa que jo vaig tenir amb el seu grup, que jo vaig tenir poc després dels atemptats. 
I vaig estar explicant les dificultats d’aquests agents d’utilitzar l’arma reglamentària 
en una situació d’estrès.

I clar que és l’actuació que, conforme als protocols –que hi són, que vostès co-
neixen, perquè estan publicats a la pàgina de Mossos– en l’ús d’armes..., igual que 
en la resolució d’aquest Parlament; van ser utilitzats, doncs, conforme s’estableix en 
aquestes instruccions, davant d’una situació de risc i va ser la situació encertada. 
I per això ningú, al marge..., o vostès ara la qüestionen, quan fins ara almenys no 
l’havien qüestionat, al marge de la regidora. Jo no sé..., aquesta denúncia de..., per-
què jo crec que allò fins i tot és una acusació que jo crec que la regidora no hauria 
d’haver fet; però bé, això, en tot cas, jo no ho avalo. Jo crec que..., jo no avalo l’ac-
tuació, però ja ho he dit, tots estem sotmesos, en aquest cas, a la possibilitat de que 
les nostres decisions puguin ser corregides en un sentit o un altre, per la judicatura, 
la fiscalia..., i això és el nostre estat de dret. Tant els Mossos com la regidora, que 
en aquell moment, jo crec –i això també és una opinió personal–, va fer unes de-
claracions completament injustes, com determinades reflexions que jo crec que ha 
fet vostè ara. Perquè debats en podem tenir tots els que vulguin, podem parlar de 
l’ús de l’arma, si es va utilitzar bé o no, però jo ja m’he explicat, i ho he explicat des 
d’una perspectiva, des de la direcció de Mossos, per què es van utilitzar bé tant en 
un cas com en un altre.

I de drets, tots, i la policia és la garant de protegir aquests drets, no les diputades 
de la CUP, que també, però està clar que també els Cos de Mossos d’Esquadra és 
garant d’aquests drets, de tots i totes, de la ciutadania d’aquest país.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Soler. Agrair, en nom de la comissió, doncs, la seva pre-
sència.
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I aixequem un minut la sessió i donem benvinguda al senyor Delort. Un minut, 
perquè, si no, no seguirem el programa. I el següent torn el farem més acotat, per-
què, si no, se’ns allarga molt, eh?

La sessió se suspèn a un quart de sis de la tarda i catorze minuts i es reprèn a dos quarts 

de sis i quatre minuts.

El president

Doncs bé, seguim les compareixences. 

Compareixença de Joan Delort i Menal, ex-director general de Protecció 
Civil, en qualitat de testimoni

365-00077/12

Demanem excuses al senyor Delort, doncs, per l’endarreriment, en aquest sentit, 
i agraïm la paciència que ha tingut aquí fora; agraïm que hagi volgut també venir a 
aquesta compareixença de la comissió d’investigació. 

Vostè es presenta amb la responsabilitat que tenia en el moment que van passar 
els fets, i a partir d’aquí, respecte a la compareixença anterior, farem la roda de pre-
guntes de cada grup –un màxim de tres, quatre minuts per grup–, i després vostè 
tindrà l’opció de la resposta, eh? Intentarem ser flexibles –doncs, mitja hora–, com 
si fos una explicació llarga, i després, finalment, farem una última intervenció d’un 
minut, per si hi hagués alguna cosa que no hagi quedat concreta o clarificada, si els 
sembla, eh?

Per tant, doncs, endavant, senyor Delort.

Joan Delort i Menal (ex-director general de Protecció Civil)

Gràcies. Bona tarda. Bé, el 17 d’agost del 17 jo era en aquells moments el direc-
tor general de Protecció Civil des de pràcticament l’estiu del 2015, i a més a més feia 
dos mesos que havia assumit en funcions la direcció del 112. Em sembla que vostès 
m’han citat en la meva condició en aquells moments de director de Protecció Civil. 
El que he de dir és que tot i que estava en un període de vacances, que m’havia tam-
bé..., bé, per un problema familiar, tal, les vaig haver d’interrompre; les havia recu-
perat el dia 16 i, per tant, vol dir que em vaig reincorporar al centre de coordinació 
d’emergències, el Cecat –i, per tant, vol dir al Departament d’Interior–, a partir de 
les 19 hores d’aquell mateix dia, i de fet ja no ho vam deixar fins que la situació més 
crítica, la fase més crítica, que va ser després de nou dies, no va finalitzar. Tot i que 
l’episodi podríem dir que no es va finalitzar del tot fins al 9 de novembre d’aquell 
mateix any, que és quan es va donar d’alta l’última de les víctimes que no van re-
sultar mortals. 

A partir d’aquí estic a la disposició de les diputades i els diputats.

El president

Moltes gràcies, senyor Delort. Doncs comencem pel grup..., de major a menor, 
el Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Alonso, amb un màxim de quatre mi-
nuts, si li sembla.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, president. Intentaré ser concís. Moltes gràcies, senyor Delort, per la seva 
compareixença. Diu que està vostè aquí com a director general de Protecció Civil, 
en certa forma també, però no hem de deixar de banda que vostè en aquell moment 
també tenia la responsabilitat directa –ho acaba de comentar– de ser el responsa-
ble en funcions del CAGTU, del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 de Catalunya. Aleshores..., bé, primer de tot, vostè a hores d’ara tinc entès que 
és director del CAGTU, també. Volia preguntar-li si creu que la dependència del 
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 CAGTU, que és a hores d’ara de secretaria general del departament, ha de tenir tam-
bé algun tipus de dependència funcional de la Direcció General de Protecció Civil.

Volia preguntar-li també quina valoració fa de la gestió i de la coordinació dels 
serveis de protecció civil i d’emergències en la jornada dels atemptats i següents.

També, si vostè és coneixedor –i aquí l’hi vull preguntar en la seva condició de 
director en funcions del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència–..., si és 
conscient de que poc després de l’atemptat, aproximadament uns trenta minuts des-
prés, doncs, es va produir una fallida en el sistema de gestió telefònica del centre 
del 112 de Barcelona, que va deixar durant aproximadament trenta, quaranta minuts 
desatès el servei.

També, si vostè és conscient, i per què es va produir aquest fet, de que molts 
dels gestors del centre, molts dels operadors del centre, van demanar –que estaven 
fora de servei, lògicament– incorporar-se immediatament al seus centres respectius 
per poder col·laborar en la gestió de l’emergència, i sembla ser que se’ls va denegar 
aquesta opció. Qui va prendre aquesta decisió? Quins són els motius que ho van 
motivar, no?

Un tema que preocupa és –és una pregunta concreta que li volia fer– si és habitual, 
en una situació d’emergència i estant com estaven en un nivell d’emergència antiter-
rorista i que s’havia produït un atemptat, que era..., ja hi havia la consciència en el 
mateix servei de que efectivament s’estava no davant d’un incident greu, sinó davant 
d’un atemptat molt greu; doncs si era previsible que saltés, com sembla que va passar, 
un contestador automàtic, que no només retenia les trucades, sinó que després les ta-
llava sense generar cap tipus de resposta.

I també, doncs, com pot ser que això es solucionés al cap de mitja hora, sense 
necessitat de que intervingués cap tècnic, i no es fes abans; és a dir, aquesta desco-
ordinació, també, com la valora, no?

Bé, jo crec que hi han molts grups que han de preguntar, i crec que estic al vol-
tant dels quatre minuts ja. Per tant, ho deixo aquí com a primera intervenció.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Alonso. El Grup de Junts per Catalunya, senyora Aurora 
Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Sí; gràcies, president. Gràcies, senyor Delort. Jo em centraré en el paper que va 
tenir..., bé, em centraré en el dispositiu d’emergències. I, bé, per acotar-ho: quin pa-
per va tenir el Cecat en la gestió de l’emergència? O sigui, si ens pot explicar una 
mica quin va ser el protocol d’emergències i quin paper va tenir el Cecat.

A partir de quan es va activar? Com es van donar aquestes ordres d’activar-ho?, 
si hi va haver algun òrgan, algun cos de coordinació de totes les emergències.

Si hi havia algun hospital de referència, o hi havia més d’un hospital de refe-
rència en aquest protocol d’emergència. Quina va ser la relació d’aquest protocol 
d’emergència amb el SEM?

I altres preguntes una mica més concretes serien: com es va garantir l’atenció de 
les persones que no van resultar ferides físicament? Entenem que, a part de les víc-
times mortals de l’atemptat i les ferides que hi van haver en els diferents atemptats..., 
com es va garantir l’atenció d’aquelles que no van resultar ferides físicament, sinó 
que van patir altres tipus de ferides –psíquiques, més aviat?

Quin seguiment s’ha fet respecte del que es considera la postintervenció en emer-
gències?

I sobretot pel que fa a l’atemptat de Barcelona, a les Rambles, però també en el 
cas de Cambrils, ens agradaria saber de quin protocol es disposa per atendre les 
víctimes de fora del país.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies. El Grup Republicà, el senyor Gerard Gómez del Moral.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Gràcies, president. També de manera telegràfica, perquè algunes justament s’han 
fet ara. Per tant, per al primer capítol diguéssim, que seria del 112, i que això sí que 
no ha sortit, preguntar-li per la gestió i..., diguéssim, la coordinació de les trucades 
posteriors, em refereixo, és a dir, de la informació ciutadana, que després va servir 
també, doncs, per a la investigació dels Mossos i per, diguéssim, les investigacions 
policials, seguir i acabar trobant els presumptes autors de l’atemptat. Per tant, més 
enllà del moment d’estrès del dia 17, de la gestió, que el senyor Alonso ja ho ha pre-
guntat, jo li voldria preguntar pel protocol posterior, no?, i per com des del 112 van 
poder, en col·laboració amb els Mossos, traslladar i tractar tota aquesta informació. 
I si va funcionar, si vostè creu que hi han qüestions que poden millorar o que cal re-
visar protocols, o el que vostè tingui a aportar, diguéssim, des d’aquest punt de vista.

I pel que fa més, doncs, a l’àmbit de la protecció civil, sí que..., i en aquest àmbit 
concret, i també li hem preguntat al senyor Soler, ens agradaria que valorés vostè 
també la coordinació entre els diferents serveis d’emergències que van col·laborar, 
van participar, en fi, de tot l’operatiu del 17 d’agost, i com vostè ho va viure.

Ho ha preguntat també la senyora Madaula, però jo li volia també insistir pel que 
fa a la qüestió concreta, en aquest cas, de l’atemptat de les Rambles, que va implicar 
moltes nacionalitats, i, per tant, gent d’orígens molts diferents, i una feina, digués-
sim, internacional, no?, de contacte amb les famílies, etcètera, molt més complexa 
que probablement d’altres casos que a vostè o, en fi, al sistema de protecció civil i 
d’emergències de Catalunya li han tocat donar resposta. I, per tant, preguntar-li es-
pecíficament per això, i si, diguéssim, va funcionar, si la coordinació necessària en-
tre ambaixades, en fi, Ministeri de l’Exterior, conselleria d’Afers Exteriors, etcètera, 
va funcionar i com vostè ho va viure, i si va ser senzill, i si cal, també, doncs..., o 
creu que es pot «perfectir», no?, algun d’aquests aspectes.

I, per últim, una de les qüestions que jo crec que també va ser, no diré nova, però 
sí important, que és la qüestió d’emergències no, diguéssim, mèdiques, que òbvia-
ment també, sinó socials, no?, i tot l’operatiu que va haver-hi, específic, per donar 
atenció a les famílies, més des de la vessant psicològica –el que es va dir, diguéssim, 
«les armilles blaves» en el seu dia–, i, per tant, la coordinació que va haver-hi i tot 
l’operatiu que va haver-hi, que vostè també en va tenir coneixement directe, òbvia-
ment, pel que fa a les emergències socials i a donar, doncs, resposta des d’aquest 
punt de vista no tan físic, que probablement és del que hem parlat més, sinó també 
des d’aquest punt de vista social.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. El Grup dels Socialistes i Units per Avançar. Senyor Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, senyor president. Bé, com a qüestió prèvia, una mica seguint el que he 
comentat al principi, no?, advertir que aquí no es tracta de posar el dit a l’ull a ningú, 
ni de remarcar, diguem-ne, responsabilitats de cap tipus, sinó intentar veure què és 
el que va fallar, per intentar millorar-ho a posteriori.

Jo crec que es va, en general, donar una bona imatge del servei de protecció ci-
vil, és a dir, la ciutadania va rebre un servei, en general, en condicions, però seguint 
l’estela d’una persona que m’ha precedit, doncs, voldria algun aclariment respecte 
a una incidència que jo trobo greu, que sí que es va donar, i que en principi sembla 
que no va tenir una afectació concreta a la ciutadania, però que en tot cas podia ha-
ver tingut una incidència greu a la ciutadania. 

Sembla que una hora després dels atemptats, la primera trucada, si no vaig equi-
vocat, entra a les 16.50 al 112 de Barcelona, i com a les 17.55 –més d’una hora 
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abans– fins a les 18.25, el centre 112 de Barcelona té un contestador instal·lat, au-
tomàtic, que rep les trucades. Llavors, al respecte d’aquesta situació, senyor Delort, 
què passa amb les trucades entrants quan hi ha un contestador posat? Com es va 
resoldre aquesta incidència de trenta minuts? Qui va donar l’ordre de posar el con-
testador automàtic? Quantes trucades –per fer-nos a la idea del volum del que estem 
parlant– hi van haver des d’aquesta primera trucada que li he dit a les 16.50 fins que 
es va posar el contestador?

Com casa que el temps de resposta compromès sigui, davant d’una contingència 
greu, immediata, zero segons, amb una incidència que suposa trenta minuts d’un 
contestador automàtic? És conscient que no acut cap responsable, comandament, 
per ajudar o donar instruccions als treballadors i treballadores que es troben al cen-
tre 112? I si el Cos de Mossos d’Esquadra es manté en alerta uns dies, diversos dies 
–no només un o dos dies, sinó bastants dies– després dels atemptats, es manté en 
alerta, en una situació de fer més hores, de cobrir més territori amb les mateixes 
 persones tots els seus dispositius, per què a l’endemà dels atemptats de Barcelona 
–previ als de Cambrils, per cert–, hi havia les persones de qualsevol dia ordinari ate-
nent el 112? És a dir, no hi va haver el més mínim reforç, atès el que s’havia produït. 
I, doncs, també una explicació dels protocols existents en aquests casos en el 112; 
en casos de grans catàstrofes, si existeixen aquests protocols, en quina línia van, i si 
no existeixen, per què no existeixen.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. El senyor Espadaler no... El senyor Parés, pel Grup de Catalunya 
en Comú Podem.

Marc Parés Franzi

Sí; bé, bona tarda i gràcies per comparèixer. Seré molt breu, també. Algunes 
preguntes que complementen el que ja s’ha dit, i en primer lloc, també, doncs, po-
sar en valor el funcionament general del servei d’emergències i la resposta que es 
va donar durant aquells dies, que crec que és important, doncs, reconèixer-ho. Però 
com ja s’ha dit, va haver-hi, sembla, com a mínim un parell de grans incidents, no?, 
sobre la resposta especialment en el 112. Jo crec que és important que ho valorem. 
Un, se n’ha fet esment, que és aquests trenta minuts de no funcionament del telèfon  
de Barcelona amb l’activació d’un contestador. I l’altre té a veure amb la quantitat de  
persones treballant i amb els operatius o els protocols de resposta. I, per tant, la pri-
mera pregunta seria: si existeix un protocol d’operativa del 112 per a grans emergèn-
cies, quines són les instruccions que es van donar en aquesta operativa el dia dels 
atemptats i qui les donava? Perquè sembla que hi ha una mica de confusió sobre 
això també.

Després, sobre les guàrdies, no?, si disposen d’un sistema de retén de guàrdies 
per a aquestes situacions, i especialment si ens pot dir quantes persones hi havia a la 
sala de Barcelona i a la sala de Reus en el moment de producció de cadascun..., en  
què es va produir cadascun dels atemptats. Perquè venim d’una compareixença, 
també, en què se’ns ha dit, doncs, que sembla ser que ningú s’imaginava que hi 
pogués haver un segon atemptat aquella mateixa nit, i per la informació que tenim 
sembla ser que tampoc des del servei d’emergències, i que, per tant, no es va ampliar 
la quantitat de persones, i que, per tant, la sala de Reus, quan es va produir l’atemp-
tat de Cambrils, estava infradotada de personal. I per part meva res més.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. La senyora Natàlia Sànchez, del Grup de la CUP - Crida Cons-
tituent.
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Natàlia Sànchez Dipp

Bé, bona tarda. També intentaré fer una bateria de preguntes senzilles i anar al 
gra. Com a màxim responsable del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn-
cia, des de quina data és el màxim responsable del servei d’emergències 112? Des 
de quina data va ocupar aquest càrrec? En quin moment es va assabentar que el 
centre 112 de Barcelona havia quedat inoperatiu durant quasi trenta minuts? Es va 
personar vostè a la sala operativa 112? Quin procediment tenen previst per a la in-
corporació dels responsables del personal del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgència per a grans emergències? Va donar vostè ordre a algun comandament 
del CAGTU d’incorporar-se a treballar? Quants responsables de l’empresa pública 
es van incorporar al centre 112 de Barcelona i de Reus durant l’atemptat? Estava 
vostè en contacte directe i permanent amb els tècnics de la sala 112 de Barcelona i 
de Reus? Quines ordres directes va donar vostè, en tant que màxim responsable del 
112 i en absència del sotsdirector i altres responsables? Eren indicacions, si és que 
en feia, sobre quin tema? Sobre desconfinar els ciutadans dels locals de la Rambla,  
per exemple, o que se n’anessin a comissaria? O sobre què exactament? És habitual per  
als responsables del servei 112, en una emergència nacional, no comparèixer als 
centres de treball i limitar-se a fer seguiments telefònics?

I fins aquí. Ho deixaríem, i si de cas en el següent torn acabaríem d’aprofun-
dir-hi. Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Doncs el senyor Delort ara té una mitja hora flexible per poder 
respondre totes les preguntes.

Joan Delort i Menal

Ho avanço: informació molt de detall del 112 no l’he portat –no l’he portat–; 
«molt de detall» vol dir quants, a quina hora es van incorporar, etcètera. Ja els hi 
dic a l’avançada, no l’he portat. És a dir, jo m’havia preparat tota la qüestió relativa 
a estrictament protecció civil. Els contesto algunes de les coses, eh?

Em vaig incorporar i tal? No. I per què no? Home, perquè no es pot estar a dos 
llocs, eh? La peça..., algú em pot dir «bé, però i lo altre, sí», però la peça principal 
en aquell precís moment era estar present en el centre. Els hi he dit només comen-
çar: ens hi vam incorporar de manera successiva, jo concretament a les 19 hores, i 
d’allà en vaig sortir al cap de nou dies, al Cecat, és a dir, al Departament d’Interior.

Hi va haver algun problema? Sí. Me’n vaig assabentar, ens vam assabentar que hi 
havia hagut un problema in situ, online, sobre la marxa? No, ho vàrem saber després 
–i ho vàrem saber després. Hi havia de manera habitual i amb els recursos disponi-
bles algun dels tècnics de supervisió de sales operatives? Sí, però de la manera que 
està organitzat i amb els recursos disponibles que en aquests moments i en aquells 
moments tenia el CAGTU, estan dividits entre els dos centres. És una, l’única, de 
fet, comunitat autònoma que en aquests moments té dos centres, que serveixen de fer  
de backup, eh? Que hauria de disposar..., que si un falla, té una caiguda, doncs, es 
pugui activar l’altre. Això..., és l’únic lloc en què tenim això. I què vol dir? Que pot 
donar-se la circumstància que en aquells moments hi hagi el tècnic, però que estigui 
en un dels centres i no estigui en l’altre dels centres. Per tant, va haver-hi algun tipus 
d’errada en aquest sentit? Sí.

L’apreciació tècnica que se’n fa divergeix de la que s’està fent córrer; ho dic, per-
què no és la primera vegada que ho sento, això. I informes se n’han demanat molts. 
Des d’una preinstal·lació, una errada per part –una errada humana, eh?– de qui havia 
d’haver actuat sobre el dispositiu, de poder donar aquesta al·locució..., en definitiva, 
què és el que ve a dir? «Escolti, estem en una situació crítica, hi han...» –no els hi 
puc repetir, perquè no me les sé de memòria. De la mateixa manera, per exemple, 
que el 012, quan s’activa, també passa a donar al·locucions d’aquest sentit, és a dir: 
«Si no és una trucada d’informació de caràcter urgent, doncs, escolti, no truquin 
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més.» Per què? Perquè hem prioritzat que el 012, a partir d’aquell moment, atengui 
les trucades d’aquelles persones involucrades directament en l’incident –víctimes, 
etcètera.

Per tant, a preguntes del que la diputada i els diputats m’han dit: «Escolti, però 
van haver-hi problemes amb relació a això del 112 i tal?» Sí. Es diu trenta minuts; 
a nosaltres ens consten exactament vint-i-un minuts. Quin nombre de trucades en 
aquells moments no es van poder entrar? No ho sabem, no hi ha manera humana de 
saber-ho. Per què? Perquè com que entres en bucle no sabem quantes trucades han 
quedat sense atendre –no ho sabem–, en van quedar sense atendre. 

El que sí que els puc dir és que, tot i així, en el conjunt de trucades ateses pel 112 
entre les 17 hores del dia 17 i tot el dia 18, aquestes van superar àmpliament les mit-
janes de les que s’havien produït habitualment –però concentrades bàsicament el dia 
17, no concentrades el dia 18–; cosa que no va passar amb el 012, perquè amb el 012 
justament va ser a l’inrevés, és a dir, el 012 va tenir un increment important de tru-
cades el dia 17, però, en canvi, les que van començar a augmentar considerablement 
van ser precisament el dia 18, i a més a més entre les franges horàries de les deu a 
les dues del migdia. Per què? Perquè com que el telèfon..., hi han altres indrets que 
ho fan de maneres diferents, eh?, anuncien un telèfon d’ics nombre de xifres..., diu: 
«Escolti, per atendre víctimes de..., etcètera. –Doncs posa un telèfon nou.» A Cata-
lunya, des de fa temps, ja es va adoptar el procediment de dir «escolta, tenim dues 
plataformes que estan ben dotades; una és la que ha d’atendre emergències, que és la 
del 112; l’altra és la que ha d’atendre, en circumstàncies d’emergència, les trucades 
de caràcter informatiu, que és el 012». I això requereix també totes unes peces de 
coordinació que, en tot cas, després..., ara també els les passo a explicar.

Alguns de vostès m’han preguntat..., diu: «I quina és la valoració que fa en ge-
neral de com va funcionar la coordinació de l’emergència?» Mirin –i això és el meu 
parer, eh?–, és a dir, mai s’està suficientment ben preparat per a un esdeveniment 
d’aquestes característiques, ni ho estàvem per a Germanwings..., però se’n va apren-
dre molt, de Germanwings –2015, març del 2015, el llavors conseller hi era–; se’n va 
aprendre molt, justament pel tema de com atendre víctimes no nacionals. I, per tant, 
vol dir que hem d’atendre, hem de comunicar, hem d’informar persones que potser 
t’estan trucant des de l’altra punta del món, amb problemes fins i tot de comprensió 
de l’idioma, i que a més a més has de veure com els dius que aquella persona per 
qui t’estan preguntant, doncs, és una de les que tenim relacionades en la relació de 
víctimes mortals, no?

Doncs bé, en aquest segon cas en vam aprendre també molt, just un any després 
de Germanwings, amb l’accident de Freginals, eh?, les catorze noies que van perdre 
la vida en aquell fatídic accident. I tot i així se n’aprèn prou? No, perquè els recursos 
són els que són. I quan tenim una situació d’alta «criticitat», els recursos disponi-
bles són els que són, i per més que ens hi anem abocant més, progressivament, que 
és el que es fa, la situació de gestió del moment d’alta «criticitat» –que després va 
baixant, després queda el «post»–..., doncs vol dir que necessites que tothom esti-
gui molt ben entrenat i molt ben tensat per fer front a aquestes circumstàncies, i que 
s’han de donar uns paràmetres sense els quals és impossible dur a terme una bona 
gestió de la situació, primer crítica i després de l’emergència i de la postemergència.

Els mateixos serveis, tots i cada..., no n’hi ha un que de manera jerarquitzada 
quedi per sobre de l’altre, tots han de dur a terme les seves funcions i les han de dur 
a terme amb el màxim d’eficiència possible. Per tant, si disposes de bons serveis tin-
dràs bons resultats. Però no només és això, sinó l’entrenament amb la cooperació i 
la coordinació entre aquests serveis. Per això he fet referència a aquests altres dos 
episodis anteriors. En quin sentit? Se’n va parlar molt, en el moment de l’atemptat, 
de tot el que era la peça: dels autors, l’operació Gàbia, el tancament, la Rambla –que 
no va ser rehabilitada per a la seva mobilitat ordinària ben bé fins entre les dues i les 
tres de la nit–, moltes persones que van quedar confinades a diferents llocs –es par-
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lava d’una persona que tenia un bar, una altra una gelateria– els van atendre al llarg 
de tota la tarda. Es va parlar molt d’això i s’hi va centrar molt el focus; és normal, 
hi ha hagut un atemptat d’alta magnitud, i que fa trontollar no la ciutat sinó tot el 
país. Però a la rebotiga es posen en marxa altres serveis que són els que comencen a 
atendre in situ, i amb la suma de diferents recursos, la situació sobre la qual s’estan 
trobant bona part dels ciutadans, ferits o no ferits.

Per exemple, Centre de Comandament Avançat, se’n van arribar a constituir tres 
–tres– a l’entorn, els hi podria relatar –tres, a l’entorn precisament i molt propers 
a la Rambla–, i que s’anava modificant en funció de que Mossos d’Esquadra ana-
va ampliant el perímetre de prevenció i, per tant, deia: «No, no, sortim d’aquí i els 
atendrem més enllà.» Es van situar dos centres d’atenció hospitalària, eh?, que or-
ganitza el SEM, un que va ser estable al llarg de totes les hores d’atenció i fins que 
no es va poder ja circular tranquil·lament per la Rambla, que va ser precisament a 
la part baixa de la Rambla; que va ser molt eficient, per què? Perquè, com que es va 
blindar tota l’accessibilitat a la zona d’alta contingència, va permetre que totes les 
ambulàncies, en un important carrusel, anessin fent aquesta atenció a la part baixa 
de la Rambla. Però no és menys cert també que, a la part alta de la Rambla, justa-
ment en un hotel, es va situar també una altra de les unitats del SEM, que va poder 
anar atenent a tot el conjunt de persones que s’hi anaven adreçant; algunes, perquè 
havien resultat víctimes en el sentit físic, i altres senzillament víctimes en el sen-
tit psicològic, eh?, perquè havien perdut o no trobaven algunes de les persones que 
anaven amb ells..., diu: «Escolti, no sé si estan...»; és a dir, és una situació altament 
crítica, no?

A part d’aquests centres, que serien, diguéssim, de coordinació in situ, molt de 
caràcter operacional, simultàniament també s’estava constituint..., hi havien reunions 
al més alt nivell; pensem que en el Departament d’Interior en aquells moments, 
quan jo hi arribo –19 hores–, hi havia el president de la Generalitat, el  conseller 
d’Interior, l’alcaldessa de Barcelona, el delegat del Govern, diferents autoritats, però 
a més a més alts responsables de diferents cossos i serveis. Que això en una situa-
ció d’emergències és el que en diríem «el nivell d’alta direcció», i que a les prime-
res hores és difícil no segregar del que seria l’alt nivell operacional, és a dir, el de 
caràcter operatiu; les primeres hores és difícil, perquè allò és un aiguabarreig. I no 
ha de ser així, però sempre acaba sent així. Per què? Perquè hi han informacions..., 
que encara no se’n disposen, informacions que són creuades, i progressivament, eh?, 
els minuts, les mitges hores, doncs, les coses es van, diguéssim, reposant. Els espais 
operatius de direcció operativa són els que són, els espais de direcció més política 
i politècnica que són els que són, i l’estrictament de gestió tècnica, dintre de la sala 
d’operacions del Cecat, doncs, és el que és. I es van incorporant també serveis que 
en aquells moments, o de manera ordinària, no estan al Cecat. Tant és així, que la 
nit del 17 al 18, en el Cecat, a les reunions ja més de caràcter tècnic operatiu, allà ja 
s’hi havien incorporat forces i cossos de seguretat de l’Estat, el SEM, teníem algun 
representant de la Creu Roja, del CUESB no –del CUESB no. Coneixen el CUESB? 
Doncs és el Centre d’Urgències i Emergències Socials de la ciutat de Barcelona, que 
té una gran capacitat d’actuació, però no hi havia ningú; entre altres coses, per què? 
Perquè estava operant in situ, sobre el terreny i encara no hi havien incorporat a nin-
gú. Dels Bombers de Barcelona, etcètera.

I això és el que va presentar Protecció Civil, i això és el que va permetre, ja des 
d’aquell primer moment, fer un transvasament de tota la informació del que estava 
succeint, tenint en compte que la part més crítica encara no estava resolta. Quina 
és la part més crítica? La Rambla no estava oberta, teníem gent confinada, teníem 
tota la ronda de Dalt –no sé si ho deuen recordar vostès, si és que estaven per aquí– 
des de les cinc pràcticament de la tarda, i ja eren prop de la una, les dues de la nit, 
amb moltíssima gent embussada que no podia sortir; que aquest és un dels elements 
a tenir en compte per dir «escolta...». Ens vam plantejar fins i tot a veure de quina 
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manera se’ls podia portar encara que fos aigua, d’acord? Amb moltes dificultats, 
perquè quan tot està molt sacsejat i molt tensionat és molt senzill de dir-ho, però és 
molt difícil d’executar-ho, perquè, en tot cas, qui ho hagués hagut de fer estava per 
qüestions que prioritàriament passaven pel damunt. Però, en tot cas, és un dels ele-
ments que se’ns queda, no?

Al llarg de tota aquesta nit ens vam començar, doncs, a passar informació, etcè-
tera. Problemes –avantatges, problemes. Jo diria: in situ, el nivell d’atenció que es 
va dur, home, no sé si quedaria massa bé –«in situ» vol dir sobre el terreny, eh?– dir 
que va ser excel·lent, però el SEM va fer una tasca magnífica –magnífica–, els Bom-
bers de l’Ajuntament de Barcelona, excel·lent, perquè hem de..., es parla molt, a vega-
des les imatges..., allà qui va estar operant per atendre les víctimes in situ va ser, per 
un costat, el SEM, i per un altre costat els Bombers de l’Ajuntament de Barcelona; 
i els policies també ajudaven en el que podien. Però tècnicament, professionalment, 
hi havia dos cossos amb personal especialitzat que són els que van recórrer de dalt 
a baix tota la Rambla i anaven atenent.

Sabíem quantes víctimes... Jo recordo que parlava amb Bombers de Barcelona, 
amb comandaments, i dèiem: «Escolta, com està la situació?» I ens anaven dient: 
«N’hi han tantes –víctimes mortals–; n’hi han tantes, però no ho podem dir.» Però 
no ho podem dir per què? Perquè no ho diuen els Bombers? No, sinó perquè la co-
missió judicial..., és a dir, perquè el jutge, que és qui ho ha de dir, ens ha dit que res 
de res. Bé.

De la mateixa manera que vostès deuen recordar que hi va haver un episodi d’una 
nena petita, que tothom especulava –me’n recordo encara, una gran emprenyada de 
doctors del Sistema d’Emergències Mèdiques, eh?, perquè es deia –va  sortir en una 
televisió de caràcter espanyol, tal–..., diu: «No, sembla ser que ha aparegut, que po-
dria ser que estigués en aquell hospital, etcètera.» I no es deia re, perquè senzilla-
ment la mare estava –era estrangera– amb un coma induït i estàvem esperant que 
arribés el pare, que venia de molt lluny. I la instrucció era no dir absolutament res. 
Bé, en aquestes circumstàncies, la gestió de la crisi ja no és sobre el terreny, sinó que 
és sobre com atendre i continuar atenent les víctimes.

Llavors, una vegada ja es tanquen els centres de comandament avançat, el Ceco-
pal que va instal·lar també el mateix Ajuntament de Barcelona..., i, per tant, vol dir: 
ara ja tenim un altre problema; un, estrictament de seguretat i policial, que és: què 
passa amb els autors? I un altre és: què passa i què fem amb les víctimes? Princi-
pal problema només començar: quantes víctimes?, de quantes nacionalitats?, i com 
serem capaços d’atendre-les totes. Ja els hi he dit, dic: un dels avantatges, dintre de 
tot, és que vam tenir dos episodis d’expertesa previs que ens van ajudar a veure com 
havíem de resoldre tota aquesta qüestió. Però mirin, els poso un exemple, eh? Del 
total de 139 víctimes que va produir l’atemptat, de les quals catorze eren mortals 
–per tant, vol dir..., descomptem-ne 125 que no–, a les deu del matí del dia 18 ens 
faltava identificar, o bé amb nom o bé amb nacionalitat, trenta-tres persones. És a 
dir, ja havien passat unes quantes hores, eren moltes les víctimes, però encara ens 
en faltaven trenta-tres.

Això, uns dies després, el dia 21, ja sabíem perfectament quantes n’hi havien de 
les unes i de les altres. Concretament, vam atendre quaranta-cinc nacionalitats dife-
rents. Hi ha un problema, amb el tema de les nacionalitats, i és que sovint ens tro-
bem que hi han ciutadans que ho són amb doble i a vegades amb triple nacionalitat, 
però no perquè..., algú pensarà: «No, és que té la nacionalitat espanyola, i a més a 
més la d’un país de Sud-amèrica.» No, no, a la Commonwealth n’hi han moltíssims 
que tenen... Diu: «No, és australià.» Diu: «No, no, escolti, Great Britain.» Però, en 
canvi, ens apareix en un llistat com que és australià. Eh que sembla una cosa així, 
ara: «Mira, ara aquest està fotent una mica de conya»? No, no, de conya res, eh? És 
que és un tema molt seriós, perquè comencen no quadrant-nos les llistes. I va ser 
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molt important l’aportació personal i la gran involucració que el llavors director del 
SEM, el doctor Joan Sala, i jo mateix ens anàvem passant la informació.

El Departament de Salut –que és una mesura que ja va adoptar en el cas de Fre-
ginals– va adoptar la decisió de residenciar en el SEM..., el Departament de Salut 
és molt gran, té molts recursos, però va adoptar la decisió, jo crec que encertada en 
aquell moment –i s’ha donat la circumstància que, veient el resultat, creiem que és 
positiva–, de residenciar tot el que és la recollida d’informació..., perquè hem d’en-
tendre que no és només hospitals o centres públics, no és només persones ingressa-
des, sinó que al cap de vint-i-quatre, a vegades trenta-sis hores, hi havia una persona 
que es presentava a un CUESB... –CUESB? (Pausa.) Sí. I deia: «Escolti, miri, és que 
jo vinc d’allà, no em trobo bé, m’ha passat això, etcètera.» I, llavors, aquesta recolli-
da d’informació, el Departament de Salut la va residenciar en el SEM.

Però és que, a més a més, també hi ha un segon nivell, i és que algun hospital 
–per exemple, això va succeir a Cambrils– pot atendre..., pot estar una persona in-
gressada en aquest primer hospital, però al cap de quaranta-vuit, setanta-dues ho-
res, els mateixos metges, veient l’evolució, deien: «No, no, està arribant a un punt de 
“criticitat” i, per tant, l’hem de traslladar a un altre.» El sistema, inicialment, el té 
localitzat –nom, cognoms, nacionalitat– en aquest hospital i, per tant, s’ha de saber 
que això va cap a un altre lloc.

Algú diria: «Bé, però això els sistemes ho haurien de tenir ben travat.» No, no 
hi ha cap sistema en aquests moments, ni informàtic ni d’intel·ligència, que et digui: 
«Escolta, doncs mira, aquesta persona entra per aquí, i a partir d’aquí se li fa tota 
la traçabilitat.» No, ni és obvi ni és evident. I n’hem donat moltíssimes, de voltes, 
però com que és un sistema d’atenció que forma part de diferents..., no m’atreviria 
a dir fragments, però sí que peces, que a vegades fins i tot depenen de consorcis 
diferents, etcètera, doncs el resultat és que algun servei ha d’estar allà supervisant 
què és el que està passant. I en aquesta ocasió jo diria que ens va funcionar prou bé. 
Quan dic «prou bé» vol dir de manera molt eficient. Per què? Perquè si l’atemptat, 
el primer, és el dia 17 a les cinc de la tarda, després a la nit, i sabem que el dia 21 
ja tenim perfectament identificades totes les persones on estaven, les nacionalitats, 
etcètera, dic, home, doncs això hi han altres països que no funciona, altres països 
del conjunt de la Unió, eh?

Pel que fa a l’atenció de caràcter internacional, evidentment es van activar tots els 
recursos, però jo diria que per... A mi no m’agrada massa parlar de protocols, perquè a  
vegades sembla que les institucions ens amaguem darrere els protocols: «És que el 
protocol diu això.» I si no hi ha protocol? Els protocols és impossible que ho con-
templin tot. Per tant, a vegades no és només el protocol, sinó els procediments, els 
acords de caràcter operatiu, els tarannàs, maneres de fer, la mateixa expertesa, no?

En aquest cas, està molt ben travat, i això ho té Mossos per un costat, el Sistema 
d’Emergències Mèdiques també ho té, el mateix Cecat de Protecció Civil, que en 
cas de qualsevol mena d’incidència que impliqui no nacionals, o nacionals d’altres 
països, immediatament ens posem en contacte amb les seves legacions consulars en 
el cas que en tinguin a Catalunya, i, si no, a Madrid; amb respostes que ja són així, 
que no necessàriament sempre són les mateixes, eh? –això..., cada país té una capa-
citat o una sensibilitat a l’hora d’atendre els seus nacionals.

Què vol dir? Que en alguns casos, per exemple, tot i que de les quaranta-cinc 
nacionalitats hem de dir que la major part, eh?, un grup d’uns catorze, quinze eren 
francesos, i França reacciona molt bé, doncs n’hi ha altres que no. Bé, no que no 
reaccionen bé, sinó que, bé, amb menys eficiència, d’acord? En aquest cas, qui se 
n’ocupa des del primer moment és directament les mateixes institucions catalanes 
amb els recursos disponibles. Però sempre, des del primer moment, així que se’n té 
notícia –i en aquest cas també es va tenir notícia d’una persona nacional d’un altre 
país–, immediatament es dona coneixement a les seves entitats consulars, les quals 
des d’un primer moment també fan un acompanyament i comencen també a estirar 
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del fil quan es tracta de gent o bé que estava de turisme, si tenen parents, si no tenen 
parents i tal. I pels seus llocs d’origen, amb les seves pròpies entitats consulars, on 
estiguessin..., és el cas, per exemple, que els he dit d’aquesta nena petita; van acabar 
localitzant on estava el pare i li van fer l’acompanyament perquè pogués venir al 
més aviat possible. Això ens va funcionar, jo diria, de manera molt exquisida.

Aquí, Afers Exteriors s’hi va posar molt i de valent, però jo diria que era una 
mena de treball molt cooperatiu. Però no només això, sinó..., i vam també expe- 
rimentar, en el cas de Germanwings –encara més en el cas de Freginals–, la relació 
cooperativa amb l’aeroport de Barcelona; amb tot el que és la direcció i els serveis 
tècnics de l’aeroport de Barcelona, va ser, i jo diria que és, exquisida, perquè això és 
el que ens permet establir un procediment mitjançant el qual sabem quan ha d’ar-
ribar un familiar, el que sigui, d’alguna de les víctimes, sigui en qualitat de mor-
ta, per tant en l’IMLC, o bé ingressada en un hospital; ja en el moment que arriba 
l’avió ja se la baixa, eh? Saben els fingers? Ja se la baixa directament per l’escala, se 
la va a buscar, se la posa en una zona aïllada a on ja hi han també serveis d’assis-
tència de Creu Roja, també tècnics de Protecció Civil, i des d’allà, pel mitjà que si- 
gui, els anem a buscar –a vegades, directament, són les seves entitats consulars– i 
se’ls acompanya..., se’ls hi explica i se’ls acompanya directament fins al centre on 
tenen la seva persona, el seu familiar i el que sigui. I això també ens funciona, ens 
va funcionar. Tant de bo no ens hagués de funcionar massa més vegades, però ens va  
funcionar també de manera exquisida. 

Podria anar fent tot un llarg relat del que són les accions de caràcter coopera-
tiu, però diguéssim que van ser moltes i, en general, jo diria que prou eficients. Què 
s’hauria de millorar o què s’hauria..., més que canviar, jo diria què s’hauria de mi-
llorar. Encara no disposem..., hi ha algun altre país..., molt pocs, del nostre entorn 
molt pocs; jo diria que només un –només un. No disposem d’un sistema travat d’in-
formació que ens permetés, en un cas d’emergència, abocar tota la informació rela-
tiva a persones que han resultat víctimes; és a dir, un repositori –un repositori. Quan 
dic «tothom» vol dir tothom. Per exemple, el CUESB no es va acabar d’incorporar 
en el Cecat. Diu: «Escolta, jo ja he complert amb lo meu, ja hem retirat els nostres 
recursos de la Rambla, etcètera.» Les intervencions que feia el CUESB les feien per-
sones, i la capacitat o la senzillesa d’afiliar qui és, aquesta es perd, o ho tenen ells 
en uns formularis.

En el cas de Bombers de Barcelona, si s’hagués donat la circumstància hagués 
pogut passar el mateix. En el cas de..., i així anar sumant tots plegats. I no és perquè 
no estiguin incorporats els uns o estiguin incorporats els altres; no, no, si és que ja he 
dit que nosaltres som els primers que, pel que fa a ingressos hospitalaris, hem d’esti-
rar del SEM perquè ells facin aquesta recollida d’informació. Per tant, disposar d’un 
sistema, d’un aplicatiu que permetés, en una situació d’emergència, activar-lo, doncs 
home, jo diria que faríem un pas prou important, eh?, en aquest sentit.

S’ha d’enfortir... Saben què passa? Que cap de nosaltres, per més que n’haguem 
viscut, estem preparats –afortunadament, eh?– per fer front als primers minuts, 
mentalment, a la situació d’emergència. Comencem a reaccionar, d’acord?, anem on 
sigui, però començar a dividir i a fragmentar molt clarament el que és un àmbit de 
direcció eminentment polític –amb representació política–, segregat d’un altre que 
és eminentment operatiu, això les primeres hores no és trivial de que passi. Nosal-
tres diguéssim que ho vàrem aconseguir al voltant..., entre quarts de nou i les nou. 
I quan dic «ho vàrem aconseguir» vull dir que..., bé, ja comencem cadascú a pren-
dre mida. La situació d’emergència també era d’una altíssima gravetat, eh?, però a 
partir de les..., sí, quarts de nou, les nou del vespre ja tothom es comença a ressituar. 
I ens va facilitar molt la feina el fet de disposar d’un Cecat en el mateix Departament 
d’Interior, en una sala de crisi.

Per primera vegada el Cos de Mossos, també de manera cooperativa amb la res-
ta de serveis, va utilitzar el Cecat com a instrument de coordinació dels seus propis 
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serveis –en una sala a part, però també dels seus propis serveis–, la qual cosa  facilita 
que la policia vagi fent la seva feina, però que també ens anem traspassant què és  
el que succeeix. No hem d’oblidar que, per exemple, pel que fa a l’atenció de vícti-
mes mortals, el procés d’identificació de les víctimes es fa en l’Imelec, però es fa de 
manera conjunta entre els mateixos forenses i la gent de policia científica de Mossos, 
que és la que va aixecar també els mateixos atestats. I a més a més atenent els fa-
miliars de les víctimes que s’hi van adreçant. Doncs bé, tot aquest conjunt d’accions 
és possible per aquest treball altament cooperatiu. I cadascú fa el que fa. Però això 
passa quan resulta que tens mossos que estan cercant tot el que és el dispositiu de 
recerca d’autors; però en tens altres, de mossos..., que cooperativament estem parlant 
de: «Escolta, víctimes, n’heu trobat més? Víctima mortal, l’heu identificat? Doncs 
escolta, que sapigueu que ja enviem cap allà els familiars, el marit, la mare, els pa-
res», el qui sigui. Bé, tota aquesta gestió, que és la quotidianitat de l’emergència –no 
del dia, sinó al cap de tres, quatre, cinc i sis dies–, és la que entenc que va permetre 
dur a terme una bona gestió des d’aquesta perspectiva.

Em sembla que ho he comentat abans, nosaltres vam donar per finalitzat l’epi-
sodi, el llarg episodi, el dia 9 de novembre, que és quan l’última persona que estava 
ingressada a la Mútua de Terrassa –perquè se la va desplaçar fins a la Mútua; hi ha 
un tema més d’atenció, eh?, rehabilitació, etcètera– la van donar d’alta; de totes les 
víctimes, la van donar d’alta. 

I, finalment –i ja acabo–, i no sé si m’hauré deixat alguna cosa, però m’ho tor-
nin a preguntar i jo els hi contesto, eh? Si vostès ara em diguessin: «Escolti» –i, a 
més a més, una altra pregunta que m’he deixat, que no sé si me la feia vostè–, «vos-
tè disposarà, ara..., imagini’s que disposa de molts recursos, moltíssims recursos, 
no tenim limitació pressupostària» –«limitació», és a dir, anem a època...–, «faria 
alguna cosa addicional i diferent?» Dic: home, la ciutat de Barcelona disposa d’un 
CUESB, que és un servei excel·lent. Doncs home, jo no diria exactament un CUESB 
supralocal, però disposar, o bé per la via del concert –ara ho tenim concertat amb 
altres entitats–, o bé amb un mínim de recursos propis, el fet de poder mobilitzar re-
cursos d’atenció social –atenció social–, jo crec que no ens estaria de més. Per què? 
Perquè una de les qüestions que en algun centre hospitalari vàrem trobar a faltar és 
que l’atenció mèdica és excel·lent, però quan t’arriben familiars, amb molts centres 
«desper digats» arreu del territori, a vegades dius: «Home, aquí, si hi hagués hagut 
una persona que amb caràcter més habitual...», el que es va fer a Germanwings o 
el que es va fer a Freginals, que és que teníem la sort de que estaven tots localit-
zats en el mateix centre i vint-i-quatre hores sobre vint-i-quatre teníem una atenció 
molt personalitzada. Doncs bé, seria, diguéssim, una atenció de més qualitat de la 
que s’ofereix; que no vol dir que no l’haguéssim ofert de manera satisfactòria, però, 
home, si vostès em pregunten jo els hi dic, donat que hagués pogut estar millor. 

Si ha quedat alguna cosa, preguntin-m’ho, eh?

El president

Bé; moltes gràcies, senyor Delort. Farem, doncs, ara un torn d’un minut, minut  
i mig, per a aquelles coses que no hagin quedat respostes. Senyor Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Bé, primer de tot, constatar, amb les explicacions que ha donat el senyor Delort, 
doncs, que els serveis d’emergència i protecció civil... (Veus de fons.) Bé, no sé si 
ara... Ara sí? (Pausa.) Primer de tot, constatar, per la intervenció del senyor Delort, 
que, efectivament, els serveis d’emergència i de protecció civil van funcionar for-
ça bé i d’una forma..., totalment bolcats, no?, en resoldre l’emergència al més aviat 
possible.

Jo, tornant una mica al tema del 112, li he fet una pregunta que no..., o se m’ha 
escapat o no l’ha acabat de respondre; era per què no s’havia autoritzat incorpora-
cions de personal que voluntàriament volia participar en l’activitat que estava, di-
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guem-ne, desbordada en els centres d’atenció telefònica del CAGTU i si, bé, es va 
redimensionar el servei, doncs, adequadament, no?

També vostè ha fet referència a la característica de backup entre els centres de Bar-
celona i de Reus. Jo entenc el backup, també, com la capacitat que té un centre d’ab-
sorbir les trucades que està rebent l’altre, no?, les que estan desbordades o bé aquelles 
que està rebent i no contestant en aquest cas. Sembla que aquest backup no va funcio-
nar o no va funcionar prou bé, perquè es parla de que es perdien, doncs, el 50 per cent 
de les trucades, com a mínim, o les que arribaven des de les províncies de Girona i de 
Barcelona al centre de Barcelona, que és el que va tenir la incidència.

Una pregunta que li vull fer. Vostè era el director en funcions del CAGTU i es-
tava on havia d’estar –ja ens ho ha explicat, estava al Cecat–, però qui es va posar 
al capdavant del CAGTU durant l’emergència i qui va fer aquesta tasca, que entenc 
que era necessària també, de coordinació amb el mateix Cecat, doncs, per part del 
CAGTU, no?

I, finalment, si em podria explicar també –perquè això també ens ha arribat– per 
què es va produir una certa descoordinació, en un moment donat, entre la informa-
ció que tenia segurament el Cecat, perquè era la direcció operativa de Mossos tam-
bé qui tenia aquesta informació, respecte a la possibilitat de que les persones que 
estaven en aquell moment confinades, tancades en diferents establiments al voltant 
de la Rambla, doncs, en un moment determinat, el 112 els deia que podien sortir, 
mentre que no hi havia aquesta ordre i hi va haver uns moments de confusió al res-
pecte. I ja està.

Gràcies.

El president

Molt bé. (Veus de fons.) Sí, esperi’s perquè, si no, farem un altre cop un debat, 
eh? Senyora Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Sí; moltes gràcies, president. Senyor Delort, jo seré molt ràpida. Com vostè ha 
fet esment de que sí, que al 112 hi va haver problemes i que durant vint-i-un minuts 
hi va haver aquesta pèrdua de trucades, bé, la meva pregunta és fàcil: què s’ha fet 
per tal de millorar aquest sistema del 112 i que no torni a passar aquesta fallada en 
cas d’emergència.

Gràcies.

El president

El senyor Gerard Gómez.

Gerard Gómez del Moral i Fuster

Sí; gràcies, president. No, vostè, senyor Delort –és una pregunta també molt 
breu, eh?–, vostè ha mencionat que hi ha un país del nostre entorn que sí que té 
aquest sistema, no?, de centralització, diguéssim, de víctimes. Vostè en parlava com 
una..., en fi, com un futur potser desitjable o que milloraria el sistema a Catalunya. 
I jo li voldria preguntar, diguéssim, a efecte de trobar solucions, doncs si pot citar 
quin és aquest, diguéssim, paral·lelisme o aquest país que té aquest sistema, a fi i 
efecte de poder indagar com funciona i, per tant, si és possible implantar-lo aquí a 
Catalunya.

El president

Moltes gràcies. Senyor Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, senyor president. Senyor Delort, ja sap vostè que li tinc bastanta consi-
deració i estima, i per això em costa una mica dir-li el que li diré ara, però no vull 
ser impertinent. Però no és que no n’hagi contestat alguna, és que no ha contestat 
pràcticament res del que li hem dit. Potser sigui –i ho dic, apuntant una solució– pel 
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que ha dit al principi, que no està preparat per al 112, sinó per parlar de Protecció 
Civil. Jo li he dit al començament, també, que no entraré en els temes que han anat 
bé, en què han excel·lit, que jo crec que és molt bona part de les seves responsabi-
litats, però hem volgut entrar, alguns diputats i diputades i jo mateix, en qüestions 
concretes del 112 que no han estat contestades en absolut, senyor Delort. I jo hi vull 
insistir una miqueta, molt ràpidament.

Ens deia de dos centres, el de Tarragona i Reus, que conec perfectament, perquè 
hi he estat fins i tot físicament, i el de Barcelona. Quan hi ha una caiguda, se n’ac-
tiva un altre. No és això el que ha passat en aquest cas –no és això el que ha passat 
en aquest cas–. Un cas..., o en tot cas digui’m que estic equivocat, jo crec que no. La 
ciutadania, per tant, ha estat durant trenta o vint-i-un minuts, com a mínim, sense 
poder contactar amb el telèfon d’emergència de la Generalitat de Catalunya.

Ha parlat també, així de passada, d’una errada humana. D’acord, pot ser una er-
rada humana. Però llavors quin procediment sancionador o d’informació s’ha obert 
al responsable d’aquesta errada humana i quina proposta de sanció s’ha donat? 

Tercer, ha anat comparant el 112 i el 012. No tenen res a veure, un és d’informa-
ció, un altre és per salvar vides; un té cost, l’altre és absolutament gratuït. No acabo 
d’entendre el mixt.

I com a última, m’agradaria saber qui dona les instruccions i com; és a dir, com 
es manté una coordinació amb el que va passant amb Mossos d’Esquadra i com es  
comunica als operadors del 112, en aquest cas. És a dir, això que ha comentat  
el company de Ciutadans que va passar a les vuit de la tarda, no?, que es va donar 
una instrucció que després es va tirar enrere: es va dir a la gent que podia sortir, que 
anava trucant, que podia sortir ja tranquil·lament al carrer, i després des de Mossos 
es va trucar dient que no, que estava errada aquesta instrucció. Qui dona aquestes 
instruccions? Com es coordina el 112 amb Mossos d’Esquadra? Jo ja entenc que 
és una situació molt complexa que ens supera a tots i, hi insisteixo, tota la resta de 
qüestions que ens ha explicat i les que nosaltres coneixem, excel·lents –és a dir, no 
ho deixo de dir: excel·lents–, però aquestes qüestions a mi m’agradaria que tingues-
sin resposta.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Parés.

Marc Parés Franzi

Sí, moltes gràcies. Una mica en la mateixa línia, no?, és a dir, que sí que de-
manaríem algun aclariment més del que ha ofert sobre el 112. Vostè ha reconegut 
l’aturada de vint-i-un minuts sense respostes, però jo crec que hi havien almenys 
dos elements més que van fallar en el funcionament del 112, que un és disposició 
d’efectius; s’ha comentat també, doncs, treballadors que s’oferien i que no va ser ac-
ceptat, sembla ser, que hi poguessin anar; poca gent en disposició quan es va produir 
l’atemptat de Cambrils, i no m’ha aclarit tampoc com funciona el sistema de retén 
de guàrdies. Per tant, més enllà del sistema del contestador, també hi ha disposició 
d’efectius. I el tercer element –que també ha sortit–, que és el tema de coordinació 
i de com es donen les instruccions, perquè s’ha vist també en les intervencions que 
m’han precedit, doncs, que sembla ser que també hi va haver algun problema de co-
ordinació de la informació en relació amb el que va succeir i la informació que es 
donava des del 112.

Gràcies.

El president

Gràcies. Senyora Sànchez.
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Natàlia Sànchez Dipp

Em sumo a la constatació de que, com també ha dit vostè, no ha contestat la 
majoria de les preguntes que li hem plantejat amb relació, especialment, al Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència. I, per tant, m’agradaria demanar a la 
Mesa i a la resta de grups parlamentaris, amb tota la comprensió –si vol ho podem 
plantejar així– de que no ha aportat dades concretes sobre aquesta qüestió –que tam-
bé estaria bé haver-les previst, però bé–, que puguem fer arribar les preguntes per 
escrit. I, per tant, demanar al senyor Joan Delort que contesti per escrit les pregun-
tes que no ha contestat en aquesta comissió –si això podria ser possible i si la resta 
de grups s’hi avenen–, especialment aquelles que entenem..., no?, nosaltres hem fet 
algunes preguntes molt molt molt concretes, i entenem que vol mirar dades, revisar 
i que, per tant, potser de memòria no les té. I, per tant, sol·licitaria poder fer aquesta 
petició de fer arribar al testimoni les preguntes per escrit i, en un període de temps 
breu, poder-les recollir. 

I ara mateix només li faré una pregunta: quina responsabilitat assumeix vostè so-
bre les errades que hi van haver, que es constaten amb relació a l’atenció del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència com a màxim responsable? Quina és la 
responsabilitat que n’assumeix, i especialment pel fet de que –pel que entenc, perquè 
no sé si m’ho ha contestat del tot– vostè no es va personar al centre en si perquè no 
podia estar a dos llocs alhora, no? Llavors, bé, si em pot contestar aquesta pregunta 
i si podem conjuntament, doncs, acabar de resoldre les preguntes no respostes per 
escrit.

El president

Molt bé. Senyora Sànchez, donem deu minuts perquè respongui el senyor De-
lort i, en tot cas, si hi ha alguna cosa que faci referència a dades i xifres que ell no 
disposa, doncs, crec que no hi ha cap inconvenient a fer-les arribar a la Mesa i les 
tramitaren en el 112. Senyor Delort.

Joan Delort i Menal

Ja els hi he dit, eh?, no en porto, de detall; entre altres coses, perquè em citen 
com a ex-director general de Protecció Civil i m’ho preparo, i entre altres coses, 
perquè és el que vaig viure. Però entenc perfectament que vostès, com a diputades i 
diputats, diguin: «Escolti’m, però jo és que vull saber allò.» Bé, doncs ja se’ls dirà.

La naturalesa de l’errada, que a dia d’avui, després d’haver-li donat voltes per aquí 
i voltes per allà, acabem considerant que, per un origen d’un canvi tecnològic i tal, 
finalment, es diu «és una errada de caràcter humà», però que en principi no albirem 
de dir: «No, doncs, com que és de caràcter humà, per les conseqüències, aquí a algú 
l’hem de penjar a la forca.» No, eh?, senyor Castillo, no, no. No, perquè una persona, 
en la circumstància que sigui, pot tenir una errada sense..., encara que algú digui: 
«–No, és que és molt dolent i tal. –No, però objectivament diu... –Però, en canvi, les 
conseqüències...» Bé, però no per això entenem que se n’hagi d’anar a la forca. A dia 
d’avui, aquesta va ser la valoració que nosaltres vàrem fer d’aquesta circumstància.

I què és el que s’ha fet precisament perquè no passi? Tot el que amb els meca-
nismes disponibles de supervisió que en aquests moments tenim..., poder garantir 
que no ens torni a passar. I més quan resulta que acabem de determinar que diu: 
«Escolti, és que en comptes d’aquí, doncs, no faci això i faci allò altre.» Però ja que  
parlen del 112..., i no té res a veure amb els atemptats, d’acord? Som l’únic 112  
que tenim..., en aquests moments, disposem de la ISO de política de continuïtat. 
L’únic –l’únic–; no n’hi ha cap altre. I a l’estranger només n’hi ha un altre. És a dir, 
hi han dos centres..., política de continuïtat. I vostès saben que per obtenir una cer-
tificació d’aquestes ens venen, ens auditen, ens passen mil i un cotons per poder-ho 
garantir. I es basa, entre altres coses, en que se suposa que tothom fa allò que està 
previst que faci. Si algú –ja no dic «algú» a efectes humans–, fins i tot alguna entitat 
que té una responsabilitat, deixa de fer allò que hauria de fer, doncs s’incompleix.
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Per què dic això? Perquè així ja s’estalviaran que un altre dia m’ho preguntin, ja 
els hi dic jo; abans de que els hi facin arreu, ja els hi dic jo: el dia 7 de desembre de 
l’any passat vàrem tenir un problema tècnic per manca de comunicació d’una com-
panyia que ens ha de subministrar les comunicacions. No entrarem en noms. A on? 
Al centre de Reus. I abans no es va poder posar en marxa, tot allò que havia d’anar 
amb molta celeritat va tardar més minuts del que era d’esperar. I estava previst que 
això funcionés i funcionés bé? Sí. I està protocol·litzat? Aquesta vegada sí. I proce-
dimentat, fins i tot, amb una instrucció específica organitzativa, una ISO? Sí. Però 
una de les parts va fallar. I vam demanar responsabilitats i exigir responsabilitats: 
«Escolti, què és el que ha passat aquí?» En un tema d’un procediment, que, com que 
vincula el CTiTI, doncs, ens han de dir què és el que passa.

Aquestes coses passen. No haurien de passar, però tot i així hem d’assumir que 
poden passar. I, per tant, com que hem d’assumir que poden passar, el que hem d’es-
tar és molt amatents perquè no ens passi.

Responsabilitat? Doncs miri, la responsabilitat que assumeixo és que vostè m’ho 
pot preguntar, i que jo estic aquí. I sí, sí, jo feia dos mesos que estava en funcions, i 
n’assumeixo la responsabilitat, perquè és la que he d’assumir. És que no em puc fer 
escàpol de la meva responsabilitat. I per més que jo ara vulgui dir «no, és que estava 
allà», diu: «–Sí, sí, però vostè era el director del 112? –Miri, doncs sí.» Sí, perquè és 
la meva responsabilitat; en aquells moments ho era. 

Vam mobilitzar més recursos? Els hi he dit: la major part de les trucades es con-
centren entre les cinc de la tarda i les primeres hores de la nit del dia 18. Hi va haver 
molt personal que va dir: «Home, és que no m’hi han deixat anar.» Però és que real-
ment es van atendre, excepte –a mi em consta– vint-i-un minuts. Ho dic, perquè s’ha 
parlat de trenta, quaranta... A mi em consten aquests. I no sabem quina és la magni-
tud que es perd, perquè quan tu truques a un telèfon i no et contesta o entres en bucle, 
no saps quantes trucades perds; no ho sabem. Però el cert és que de la resta, i una ve-
gada això es va tornar a reactivar bé, es van atendre totes; no van haver-hi demores. 

És a dir, hi ha un dilema aquí entre alguna gent que diu: «Home, és que hagues-
sin hagut de mobilitzar i duplicar, i moltíssima més gent, i anar-hi i tal, tal.» I una 
altra part que diu: «No, escolti, si van ser totes ateses correctament, les trucades.» 
Perquè el gruix on es va concentrar va poder ser atès perfectament. I va decaure a 
partir de les primeres hores de la nit. «Primeres hores» vol dir una, dues de la nit el 
mateix 18. I, per tant, els recursos disponibles...

Vostè m’ha dit, em sembla que ha estat vostè que em diu «quan manifestament 
eren insuficients.» M’ha dit alguna cosa així, no? Bé, vol dir que a vostè li diuen o 
vostè té aquesta percepció. Si jo dic: «Eren adequats –que no suficients– per dur a 
terme l’atenció, com es va acreditar...» –trec els vint-i-un minuts, eh?–, «com així es 
va acreditar, perquè va funcionar i es van atendre.» Bé, podem entrar a si eren prou 
o eren pocs, però es va atendre. En canvi, l’organisme que sí que va haver de multi-
plicar, i moltíssim, i activar-se a vint-i-quatre hores –entre altres coses, perquè és un 
servei que no està disponible vint-i-quatre hores, sinó que em sembla que és des de 
les vuit del matí fins a les vuit del vespre–, és el 012. Que el diputat Castillo pregun-
tava: «No ho acabo d’entendre, això.» Doncs és molt senzill. Discrecionalment, fa 
anys –fa anys–, a qui li correspongués va dir: «Escolta, en comptes, en situacions de 
crisi, de dotar-nos i haver de trucar a una companyia de telecomunicacions que ens 
posi i ens activi uns números de telèfon, per què no utilitzem la mateixa platafor-
ma que ja té el Govern de la Generalitat, de comunicació?» Perquè la té –la té–, no 
l’ha de comprar, no l’ha de llogar, no ha de res, ja té recursos. I l’únic que fa és que, 
amb el servei que presten, tenen els procediments per dir: «Escolti, botó vermell, i 
això ja es posa a vint-i-quatre sobre vint-i-quatre i tal, i amb quines característiques, 
condicions, etcètera.»

Per això els he dit que, així com el 112 decau a la mitjanit –decau. Per què? Per-
què l’episodi de «criticitat» ja estava. Tot el que ve després què és? És el «post». Que 
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el «post» dura..., però sobretot, a efectes informatius, es concentra entre –em sem-
bla que els hi he dit– les deu del matí del 18 i comença a baixar, amb un pic entre 
les dotze i les dues del migdia; 2.256 trucades ateses pel 012, que també posa locu-
cions simultàniament i en bucle: «Estem en una situació d’emergència. Si us plau, si 
es tracta d’una trucada d’informació, pengi.» Per evitar que sigui l’operador, el que 
et pengi. Però el procediment és aquest: «–Escolti, tal... –No, miri, no li puc dir ara 
mateix on està la farmàcia.» No sé si ens entenem... Eh que ens entenem?

Alemanya. Alemanya és el que el té més evolucionat; o sigui, sistema perfectís-
sim, diguéssim. Però encara tenen alguna fuita? Sí. Però diguéssim que són els que 
el tenen més evolucionat. Els francesos han fet passes en aquest sentit, però és que a 
vegades volem, allò..., «puja tres mil·límetres més en l’excel·lència», i aquest és l’im-
possible. Perquè a nosaltres ens va passar. Dèiem: «Escolta, però no m’havies dit...» 
Doctor Joan Sala, em dic Joan: «No m’havies dit ahir a la nit...» Perquè ho fèiem 
cada sis hores. Cada sis hores fèiem un tall, eh? Vint-i-quatre hores, cada sis hores 
fèiem un tall. I ens deien: «Escolta, tants; hi han hagut aquests moviments, etcètera.» 
Dic: «Si ahir a la nit em dius» –i ja han passat tres dies– «que n’hi havien» –m’ho 
invento, eh?– «120, com és que ara m’estàs dient que n’hi han 123?» Dic: «Culleres, 
perquè és que n’hi han uns que han anat a un CAP.» N’hi ha uns altres que diuen: 
«Escolti, jo físicament no gaire, però no estic massa bé.» I aquestes coses passen. 
Vull dir que els sistemes més excel·lents, més excelsos, fins i tot ens poden portar 
aquestes problemàtiques.

El president

Doncs moltes gràcies, senyor Delort, en nom de la comissió. Quedem que si al-
gun grup, concretament, vol fer arribar alguna pregunta més concreta al que és la 
Mesa i al gestor, la farem arribar. Li agraïm, doncs, la seva compareixença; li dema-
nem perdó pel retard de començar.

I passaríem, en dos minuts, al següent compareixent, si els sembla, el senyor 
Cèsar Puig.

La sessió se suspèn a dos quarts de set del vespre i tretze minuts, i es reprèn a tres quarts 

de set i cinc minuts.

El president

Bé, bona tarda. Donem continuïtat a la comissió, a la compareixença.

Compareixença de Cèsar Puig i Casañas, ex-secretari general del 
Departament d’Interior, en qualitat de testimoni

365-00078/12

Agraïm al senyor Cèsar Puig, també, que hagi acceptat comparèixer com a testi-
moni. Farem una primera presentació de quina era la seva responsabilitat exacta en 
el moment del 17 d’agost i durant aquell període. A partir d’aquí, farem una inter-
venció de preguntes per part de cada grup, d’uns quatre minuts aproximadament, i 
després, doncs, tindrà vostè una resposta d’aproximadament mitja hora flexible, i un 
últim torn per si hi hagués alguna concreció o alguna resposta que no hagi quedat 
explicitada.

Per tant, senyor Puig, si vol, doncs, fer aquesta petita introducció, i donaríem pas 
a les preguntes.

Cèsar Puig i Casañas (ex-secretari general del Departament d’Interior)

Molt bona tarda a tots, diputats i diputades. Bé, en la data dels atemptats, a 
l’agost del 2017, la meva responsabilitat des del juliol del 2015 era la de secretari 
general del Departament d’Interior. Les funcions d’un secretari general no tenen 
molt a veure amb l’operativa policial. Bàsicament, és un òrgan transversal, la secre-
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taria, de suport a totes les direccions generals i, per tant, el que proveeix de recursos 
humans i materials, més, doncs, l’assessoria jurídica i algunes qüestions en què no 
m’allargo perquè no tenen res a veure amb el que a vostès els preocupa aquí.

El dia dels atemptats la meva funció principal va ser, diríem, de fer un òrgan 
d’enllaç amb, sobretot, la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior, 
en el qual la meva funció bàsica va ser atendre els requeriments que des de la se-
cretaria d’estat, també des de la Delegació del Govern de l’Estat, ens feien puntual-
ment sobre alguna informació. Especialment la meva relació va ser amb el secretari 
d’estat senyor Nieto, perquè ell en aquells moments estava a Madrid i, doncs, em 
requeria alguna informació sobre alguns aspectes que li podien preocupar o li po-
dien interessar.

Per tant, jo em vaig dedicar pràcticament tota la tarda de dijous..., jo m’assabento 
dels atemptats molt puntualment, per un SMS de Bombers, que em diu molt conci-
sament: «Atropellament massiu a la Rambla.» Amb aquest enunciat, un ja s’espera 
el pitjor. I jo en aquells moments anava a agafar les vacances i giro –estava sortint 
per la Diagonal–, retorno a la conselleria, i a partir d’aquí ens movem, no?

No m’allargo més, ja els hi aniré contestant, però la meva funció en aquests dies 
va ser bàsicament la de fer d’enllaç amb la secretaria d’estat.

El president

Moltes gràcies. Doncs té el torn el Grup de Ciutadans. El senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Benvingut, senyor Puig; moltes gràcies per la compa-
reixença. Vostè va ser secretari general amb dos consellers, amb el conseller Jané 
i amb el conseller Forn. Per tant, diguem-ne que molt abans dels atemptats vostè 
ja tenia aquesta responsabilitat. Vostè, com a secretari general, també tenia sota la 
seva dependència orgànica el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència de 
Catalunya, el CAT112. Jo li volia fer una pregunta, perquè la hi he fet reiteradament 
també al senyor Delort fa uns minuts i no m’ho ha acabat d’explicar: si vostè sap 
qui és la persona que es va posar al capdavant del CAGTU, després dels atemptats, 
per coordinar-se amb el Cecat, tenint present, doncs, que el senyor Delort, que era 
el director general de Protecció Civil, aleshores també era director en funcions del 
mateix CAGTU. I respecte al CAGTU ho deixaríem aquí.

També, més que preguntes, jo volia..., aviam si em pot ajudar a acabar amb una 
sèrie de mites que surten periòdicament: és cert que hi havia un acord per participar 
al CITCO, amb anterioritat als atemptats, assolit pel conseller Jané i el ministre de 
l’Interior? Per què no s’estava al CITCO en els moments dels atemptats? Per què no 
s’havia integrat Mossos dins del CITCO? Creu que el CITCO hauria pogut evitar 
l’atemptat i les seves conseqüències?

Hi ha un segon mite que es repeteix contínuament, que és la qüestió d’Europol. 
Ens podria explicar quina és l’estructura que té Europol, i Espanya dins d’aquesta 
estructura? És fonamental, perquè s’està reiterant molt pensar que Mossos pot estar 
directament dins d’Europol, i jo crec que la mateixa estructura d’Europol això no 
ho permet. (Se sent remor de pluja, seguida d’un tro.) Efectivament, és més que una 
amenaça. Ja veiem que... (Rialles.)

I després de la qüestió de..., hi ha una qüestió també que és reiterativa, que té 
a veure amb els antecedents de l’imam de Ripoll, i també amb la possible relació 
amb el CNI, no? Primer de tot, si ens pot explicar en què consisteix ser confident 
d’un cos policial o d’un cos d’intel·ligència, de quina forma se’ls capta i quina fina-
litat tenen aquests confidents. I també, respecte als antecedents del mateix imam, 
s’ha parlat molt, a bastament, de que no tenia antecedents o que es desconeixien els 
antecedents, però s’ha publicat, fins i tot a La Vanguardia, vull dir que és un mitjà 
que crec que té prou credibilitat, que, si bé és veritat que immediatament després de 
l’atemptat el primer informe policial o atestat que els Mossos redacten per enviar al 
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jutge Andreu de l’Audiència Nacional recull la inexistència d’antecedents en aquest 
imam, immediatament, de forma pràcticament immediata, es va constatar que hi 
havia un error en la consulta de la base de dades respecte a aquesta qüestió i es va 
posar en coneixement del jutge, doncs, que efectivament aquesta persona tenia ante-
cedents, havia estat condemnat, en concret, per tràfic de drogues l’any 2010.

I amb aquestes qüestions crec que en tinc prou. Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Alonso. Senyora Madaula, en nom del Grup de Junts per 
Catalunya.

Aurora Madaula i Giménez

Sí; gràcies, president. Benvingut, senyor Puig, gràcies per comparèixer davant 
d’aquesta comissió com a testimoni. Bé, com vostè ha dit, vostè era el director gene-
ral del Departament d’Interior durant els atemptats de l’agost, del 17 i el 18 d’agost 
del 2017. Aleshores, jo em centraré..., el diputat de Ciutadans ja ha fet algunes pre-
guntes que no repetiré, però em centraré en quina va ser la reacció del Departament 
d’Interior a partir dels atemptats, a partir del moment..., vostè ho ha apuntat princi-
palment en la seva persona, però quina va ser la reacció, com es van preparar, quins 
van ser els protocols que es van seguir i què es va organitzar a partir del coneixe-
ment del possible atemptat, els primers moments?

M’agradaria saber quina va ser la relació amb l’Estat, amb el Govern espanyol, si 
estaven o no estaven dintre d’aquestes reunions que vostès van mantenir de la Junta 
de Seguretat. On es van fer aquestes reunions de seguretat, de coordinació? Si pot 
valorar –en aquest cas seria una valoració– el grau de coordinació i comunicació 
entre els diferents cossos de seguretat que hi van participar.

S’ha parlat i s’ha criticat molt per què el Cos de Mossos d’Esquadra va gestio-
nar els atemptats i no va ser la Guàrdia Civil, la Policia Nacional. Ens pot explicar 
per què van ser els Mossos d’Esquadra qui es van fer càrrec des del primer moment 
d’aquesta gestió dels atemptats en el terreny?

Bé, on estava el centre operatiu i alguna pregunta que no..., per no repetir-me, 
eh?, dic. Bé, van haver-hi converses, amb el Ministeri de l’Interior, durant aquests 
dies dels atemptats i durant el que va durar l’operatiu?

I, en relació amb l’imam, l’imam de Ripoll, hi van haver unes declaracions del còn-
sol del Marroc que va criticar greument la descoordinació i que els Mossos no cone-
guessin informació relativa a aquest imam, que sembla, segons va denunciar el cònsol 
del Marroc de Girona, que estava a Girona, que semblava que la Policia Nacional sí 
que tenia una informació que no havia passat als Mossos d’Esquadra. Fins a quin punt 
era el grau de coneixement dels Mossos d’Esquadra? Quina informació tenien sobre 
aquest imam? 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Madaula. I en nom del Grup Republicà, la senyora Najat 
Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, president. Bé, en primer lloc donar-li la benvinguda i donar-li les grà-
cies al senyor Puig. I, una mica, les preguntes que ja han fet els companys que m’han 
precedit van una mica en la línia del que jo volia preguntar, no?, tant el company 
Alonso com la companya Madaula, diguem-ne, ja han fet aquestes preguntes que 
nosaltres teníem especial interès en saber. Però sí que és veritat que una de les coses 
que voldríem saber és: vostè, com a màxim responsable, un dels màxims responsa-
bles del Cos dels Mossos, quina valoració en faria, de l’actuació en conjunt que es 
va dur a terme aquell dia per, diguem-ne, gestionar de la millor manera possible un 
atac terrorista. Inclús, si realment, dintre d’aquesta valoració, si vostè ens pot dir si 
hi ha hagut alguna mancança o alguna cosa que podríem millorar.
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Un altre tema molt important –que també ho han comentat els meus companys, i 
per no repetir també les mateixes preguntes– és el tema de la figura de l’imam, no? 
Què en sabíem, d’ell? En sabíem alguna cosa? Tal com ha comentat la meva compa-
nya, va sortir el cònsol general del Marroc de Girona dient que la Policia Nacional 
n’era coneixedora, de, diguem-ne, els antecedents que tenia aquest senyor, no només 
aquí sinó a Brussel·les.

Bàsicament són aquestes, les meves preguntes, perquè els altres companys que 
m’han precedit ja ho han deixat clar. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. En nom del Grup Socialistes i Units per Avançar, el senyor Castillo.

Carles Castillo Rosique

Sí; gràcies, president. En primer lloc, per donar-li les gràcies al senyor Puig,  
i com que som, diguem-ne, de llocs diferents, traslladar-li també la meva considera-
ció, el respecte i estima, especialment.

Ho hem comentat abans, al principi he fet sempre una prèvia: jo crec que en ge-
neral va funcionar tot bastant bé, la reacció als atemptats tant de Barcelona com de 
Cambrils. Jo crec que hem de posar la mirada més en què va poder fallar en la prè-
via, per no preveure que es donés una situació així. I amb aquesta filosofia fem, jo 
crec, tots i totes les preguntes aquí. És a dir, jo crec que van funcionar moltes coses 
bé, però hem de posar l’èmfasi en allò que creiem que va funcionar malament, per 
trobar què es pot millorar.

Dita aquesta prèvia, algunes preguntes que li volia fer. Quin tipus de coordina-
ció periòdica i comunicacions, de coordinació i de comunicacions periòdiques, hi 
ha entre el Departament d’Interior i el Ministerio del Interior? El que ens pugui dir, 
perquè també entenc que potser hi ha alguna cosa que no ens podrà dir.

Quina relació hi ha amb serveis d’intel·ligència d’altres estats? S’informa sempre 
el Ministeri de l’Interior d’aquests contactes? Hi ha contactes amb responsables de 
mesquites? Quina informació i coordinació es dona a les policies locals? Se’ls fa tam-
bé partícips d’aquests contactes que es puguin fer? Quina formació s’ofereix des del 
departament en matèria de gihadisme o...? Quines instruccions o informació es tras-
lladen a les policies locals? Però ara parlo d’un moment concret: quan se sap ja segur 
que és un atemptat terrorista, quan ja se sap segur que s’ha produït un atropellament 
massiu a les Rambles. Quina informació i com es trasllada a les policies locals?

Què hagués canviat –ja li ha fet la companya abans–, vostè, senyor Puig, amb el 
coneixement que té a posteriori dels atemptats, de l’estructura operativa o decisions, 
en general, del Departament d’Interior? I, com a última pregunta, tinc entès i tinc 
informació de que hi va haver, uns mesos abans, crec, dels atemptats, una sèrie de 
viatges de comandaments del Cos de Mossos d’Esquadra als Estats Units. M’ho pot 
confirmar? Em pot explicar qui hi va anar, per què, quina informació va portar i qui 
va donar el vistiplau?

Gràcies.

El president

En nom d’Units per Avançar, el senyor Espadaler també vol fer una pregunta?

Ramon Espadaler i Parcerisas

El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar de tant en tant ens partim, 
diguéssim, els torns d’intervenció. La pregunta és molt senzilla i molt breu: el càr-
rec de secretari general del Departament d’Interior és homologable al que seria un 
secretari d’estat de Seguretat? Ho dic perquè és important i transcendent. O li de-
manaré d’una altra manera: en la cadena de comandament entre conseller, director 
general de la Policia, Cos de Mossos d’Esquadra, la Secretaria d’Estat d’Interior de 
quina manera intervé o deixa d’intervenir?

Gràcies.
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El president

Molt bé. I en nom del Grup de Catalunya en Comú Podem, el senyor Parés.

Marc Parés Franzi

Bé, bona tarda i gràcies per comparèixer. En primer lloc, posar en valor tota la 
tasca desenvolupada des de tots els serveis de policia i d’emergència durant els dies 
dels atemptats i, per tant, posar en valor tot el que va funcionar. Sí que m’agradaria, 
doncs, preguntar-li sobre tres elements que, al meu entendre, es poden considerar 
com a possibles fallides. 

El primer element de fallida –s’ha comentat també abans– és el tema del 112, 
no?, i dels trenta minuts d’inoperativitat, de les disfuncionalitats de coordinació i de 
recursos en aquest àmbit. Aleshores, què és el que en coneix i quines mesures es van 
prendre per corregir-ho a posteriori?

Un segon element que voldria posar sobre la taula és el fet que hi van haver, 
doncs, entre les persones que es van perseguir com a autores dels atemptats, no?..., 
en els processos de persecució hi van haver sis persones abatudes, i dues mortes per 
altres motius, i quatre, crec, detingudes. Per tant, al final, del total la meitat de les 
persones involucrades van estar abatudes. En una compareixença anterior el director 
general de Policia ja ens ha explicat els motius de per què es va actuar i de que es va 
actuar correctament. Per tant, no posem en dubte, en absolut, l’actuació dels profes-
sionals de la policia que van actuar així, però sí que em preguntava, des d’una visió 
més política, també, que és la que entenc que té la Secretaria General d’Interior, si  
a posteriori es fa alguna reflexió de si els protocols eren adequats o no eren ade-
quats. És a dir, ja sabem que es van complir, però si s’haurien de revisar o no, o si 
hem de pensar sempre que quan ens trobem en situacions d’aquestes acabarem amb 
la mort i no la detenció de les presumptes persones involucrades.

I l’última reflexió que volia fer tenia a veure –també l’he fet al director general de 
Policia– amb quines línies d’actuació política s’emprenien o s’emprenen a posteriori 
des del Departament d’Interior en relació amb el paper de la mateixa policia com a 
agent, no?, a l’hora de tractar el tema de la radicalització de determinades persones, 
quan hem sabut, doncs, que un dels elements que expliquen aquesta radicalització és 
com aquestes persones es senten més o menys part de la societat de la qual formen 
part i en tant que la policia i Interior formen part de les estructures d’estat d’una so-
cietat i, per tant, també, no només han de prevenir i han de proveir-nos de seguretat, 
sinó que han de també transmetre uns determinats valors. 

Aleshores, si s’està actuant d’alguna manera en pensar de quina manera la policia 
pot també estar incidint en els valors que s’estan transmetent, i com això és percebut 
per algunes persones de confessió musulmana a l’hora d’explicar també aquest feno-
men de la radicalització, i també, concretament, per exemple, hi han hagut algunes 
crítiques de com estaven funcionant els protocols de Proderai, no?, en què s’estava 
estigmatitzant o assenyalant nens i nenes musulmans i les seves famílies. I, per tant, 
si hi ha alguna línia d’actuació en relació amb això.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Parés. Doncs, ara és el torn del senyor Cèsar. Aproxima-
dament, mitja hora flexible i, doncs, farem un últim torn per si hi hagués alguna 
concreció. Endavant.

Cèsar Puig i Casañas

Sí. Hi ha moltes coses. Primer els voldria fer una... Intentaré contestar-ho tot. El 
que passa, que algunes de les qüestions que m’han plantejat són més qüestions ope-
ratives de policia, en les quals la meva informació serà més de referència que no pas 
la directa que jo tenia. D’altres sí que les puc contestar jo, perquè formaven part de la  
meva feina com a secretari general i com a persona que estava en les negociacions 
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amb el Ministeri de l’Interior. Algunes de més policials intentaré contestar-les-hi, 
però segurament el director de la Policia els hi haurà contestat molt més bé que jo.

Sobre el tema del CAT112, per començar, i és del que tinc menys informació, jo 
els he de dir que el dia dels atemptats a mi ningú em va explicar que hagués passat 
aquest incident. Els hi he de dir així, no els puc dir una altra cosa. Per tant, el vaig 
saber amb posterioritat. Segur que el senyor Delort els pot haver explicat més bé 
quin va ser el problema, però en aquell dia, segurament perquè jo em vaig dedicar 
a una altra cosa i perquè ningú va considerar que era prou important com per expli-
car-lo, no se’m va fer avinent que el 112 hagués patit un problema, que, evidentment, 
s’ha hagut de revisar i segur que després s’ha revisat. Jo des de l’octubre ja ho vaig 
deixar; per tant, els puc aportar poca cosa.

Vostè em preguntava per la persona responsable. Bé, en el CECAT on érem 
nosaltres, hi ha un responsable de cadascun dels cossos d’emergència que fa d’en-
llaç. Per tant, en el centre del Ministeri de l’Interior on es va constituir el comitè de 
crisi, per entendre’ns, hi havia representants, durant tota l’operativa, tant del Servei 
d’Emergències Mèdiques, com de Protecció Civil, com gent del 112 contestava, i 
com també els diferents cossos i forces de seguretat. Per tant, no li sé dir el nom, 
però hi havia una persona que feia d’enllaç amb tots els serveis implicats en una 
emergència. El nom..., no l’hi sabria contestar.

El senyor Alonso ha plantejat coses realment molt interessants, i que en aquesta 
sí que els puc explicar alguna cosa. Sobre el tema del CITCO, jo crec que m’ha pre-
guntat si en aquell moment Mossos estava integrat a CITCO o no, i sobre el resultat 
de la Junta de Seguretat del 10 de juliol. Bé, Mossos portava un cert temps –potser 
fins i tot de l’època del conseller Espadaler– en el qual esporàdicament se’ls convi-
dava a participar a CITCO, però no estaven integrats formalment a CITCO –espo-
ràdicament–; per tant, quan l’Estat considerava que era un assumpte d’interès per 
a la Policia de la Generalitat, se’ls convocava. I els he de dir que la relació tècnica  
i policial sempre ha sigut amb un molt bon to.

A la reunió del 10 de juliol això es formalitza i se subscriu, es pren l’acord po-
lític, per dir-los-ho adequadament, de que la Generalitat, Policia de la Generalitat, 
s’integrarà a CITCO ja oficialment i, per tant, ja no serà a demanda del ministeri, 
sinó que en formarà part i assistirà a totes les reunions de CITCO. En aquesta reu-
nió del 10 de juliol també s’acorda constituir un grup de treball per posar en pràctica 
aquests acords. Després parlaré també d’Europol, que era la segona part.

Crec..., i ara ho dic de memòria, i no he revisat els papers perquè jo no els tinc a 
disposició, però crec que el 10 de juliol ens vam donar un mes per constituir un grup 
de treball entre el Ministeri de l’Interior i el Departament d’Interior per nomenar 
les persones que formarien part d’aquest grup de treball i fer efectiva la integració 
a CITCO. Després els esdeveniments polítics no van ajudar. Jo recordo haver tingut 
les últimes converses amb el secretari d’estat a finals de l’agost. Nosaltres teníem les  
tres persones nomenades, que eren jo –perdó, quatre–, el director de la Policia –per-
dó, tres– i el major Trapero. I estàvem pendents de que l’Estat nomenés les seves. 
Després la situació política va canviar, diguéssim, l’atmosfera, i aquesta comissió no 
es va arribar a constituir. Per tant, hi havia la voluntat d’integrar CITCO; se seguia 
funcionant, però la integració es va produir més tard, quan jo ja no estava al Depar-
tament d’Interior. 

Europol. Vostè m’ha fet dues preguntes molt interessants. Primer, què forma 
Europol. Europol, com tots vostès saben, és un organisme de col·laboració policial 
d’abast europeu, en el qual participen els estats, i cada Estat té nomenades unes per-
sones que formen part d’aquesta estructura d’Europol. El que volia la Generalitat era 
formar part de manera ineludible del grup Europol Espanya, i que ocasionalment, 
en alguns temes, se la deixés participar també, com a delegada de l’Estat, en les 
funcions d’Europol. És a dir, la petició de la Generalitat era una major integració en 
Europol. Primer, que forméssim part d’Europol. Això es va prendre l’acord, també... 
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Sé que s’ha ratificat també en la junta posterior que hi va haver, no recordo..., amb 
el Govern recent, sé que això es va ratificar. Però en aquesta de 10 de juliol, malgrat 
que l’ambient era complicat, jo els he de dir que la relació de col·laboració entre el 
Ministeri de l’Interior i el Departament d’Interior fins pràcticament l’última època 
va ser jo diria que molt cordial. De fet, en aquesta Junta de Seguretat del 10 de ju-
liol es pren l’acord d’iniciar la integració de la Generalitat en l’estructura d’Europol.

Ja els he dit, després, que la comissió de treball no es va poder constituir, però 
sí que ja va manifestar aquesta voluntat, que em consta que posteriorment s’ha tor-
nat a ratificar en l’última Junta de Seguretat, que ara no me’n facin recordar la data, 
perquè, com que no hi vaig anar jo, no la recordo.

Per tant, concretament, Mossos formava part de CITCO esporàdicament. A par-
tir del 10 de juliol hi havia d’estar integrat ja com un membre de dret. I amb Euro-
pol es va prendre l’acord el 10 de juliol del 2017 d’iniciar el procediment de treball 
perquè s’integrés la Policia de la Generalitat en l’estructura d’Europol, primer en 
l’estructura estatal i amb la petició de que també a vegades se’ns deixés anar en re-
presentació de l’Estat a les reunions d’Europol. Això va quedar per aquí.

Més coses que m’ha preguntat: el tema de confidents. Bé, jo no soc un expert 
en aquests temes, eh? Del tema de l’imam sí que els he de dir que jo no he llegit els 
atestats, per tant, no els puc donar cap informació. L’única informació que els podia 
donar és la que ja tothom coneix, i no crec que m’hagin cridat perquè els expliqui 
el que diuen els diaris, però no ho sé. Hi ha una sentència del cas Chacal on surt el 
nom d’aquest imam, i sembla que era una persona que tenia un cert historial, però 
jo ho desconec.

Sí que hi ha una cosa important, que és que en aquesta Junta de Seguretat del 10 de  
juliol, que va ser molt més fructífera del que pogués semblar per la situació política, 
també es va prendre una altra decisió important, que és facilitar l’accés a les bases 
de dades policials de l’Estat a la Policia de la Generalitat. Això per què és impor-
tant, molt important? Per què? Perquè amb la situació que teníem abans d’aquest 
acord, la Policia de la Generalitat només podia entrar a consultar aquestes bases de 
dades quan tenia obert un procediment judicial concret; per tant, quan es perseguia 
un determinat delicte. Aquest accés, com també la contraprestació que es va acordar 
de que la Generalitat també facilitaria l’accés a bases de dades de la Generalitat, per 
exemple, d’establiments hotelers, que són, de vegades, d’interès pels passavolants i 
per gent que hi puguin haver per aquí. Per tant, va ser un acord de mutu intercan-
vi d’informació i de bases de dades. Això en la Junta de Seguretat del 10 de juliol.

Per què era important això? Home, perquè amb aquesta base de dades, segura-
ment, aquest informe..., que jo ho he llegit; jo he dit que no he llegit l’atestat, però 
sí que em consta que en una primera redacció semblava que es deia que el senyor 
imam no tenia antecedents policials i en tenia, no? Si s’hagués pogut disposar d’a-
quest accés a aquesta informació segurament hauria estat molt més fàcil.

Per tant, això eren les coses que a nosaltres ens interessaven en aquells anys i que 
s’anava..., tot i les dificultats polítiques del moment, jo crec que va ser una junta, la 
del 10 de juliol, per nosaltres molt satisfactòria, i em consta que per l’Estat també, 
perquè es va poder arribar a aquests acords.

No sé si em deixo alguna cosa més de vostè. Si me l’he deixat, després me la re-
peteix, però jo no he anotat res més. Si hi ha alguna cosa més me la recorda.

M’ha preguntat, la senyora Madaula, sobre la relació, en general, amb el minis-
teri i les converses que hi va haver, el grau de coordinació entre cossos... Bé, durant 
els atemptats la coordinació va ser fluida, la relació, jo en diria, va ser fluida. Nosal-
tres la tarda del dijous..., jo sí que recordo... Jo vaig arribar a la conselleria..., devien 
ser les cinc i deu, aproximadament, en plena crisi. Vaig contactar amb el conseller, 
el conseller també hi era. Es va presentar el comissari Ferran López, que era el que 
estava de guàrdia, perquè el major començava les vacances i estava retornant. 
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El primer que vam fer va ser posar-nos en contacte amb el delegat del Govern, 
amb el senyor Millo, que també estava de vacances –era un dia, òbviament... El vam 
convidar a assistir al Departament d’Interior, perquè en aquell moment era el cen-
tre on rebíem més dades. El senyor Millo va acceptar, i al cap..., jo diria –ho dic de 
memòria perquè no tinc ni apunts, però no crec equivocar-me de molt– que sobre 
les sis o així, el senyor Millo estava al Departament d’Interior, i també hi havia, evi-
dentment, representacions... És a dir, per entendre’ns, es va constituir un comitè de 
crisi. Hi havia el comitè operatiu, el Cecor policial, i hi havia un comitè en el qual 
hi havia representació més política, també dels cossos i forces de seguretat, i allí, 
doncs, anàvem rebent la informació que ens arribava policialment.

La tarda d’aquest dia 16, en un primer moment, s’ofereix al ministeri..., se’ns diu 
que vindran el president del Govern i la vicepresidenta del Govern; els oferim de 
fer la trobada a Interior per una raó pràctica, que és que les dades procedien de la 
Policia de la Generalitat i eren de molt fàcil accés a Interior. En un primer moment 
quedem d’acord en que..., crec que la previsió era que arribessin a quarts de nou, 
les nou del vespre, el president del Govern i la vicepresidenta. Oferim una càpsula, 
com es fa sempre, de protecció amb els Mossos per traslladar-los des de l’aeroport 
del Prat fins al Departament d’Interior. I quedem així, fins que –jo crec que eren 
tres quarts de nou, les nou del vespre–el delegat Millo em diu que prefereixen fer la 
reunió a la Delegació del Govern i que, per tant, no assistiran en aquells moments 
al Departament d’Interior. Jo crec que va ser un error, crec que hauria estat millor 
que haguéssim compartit la informació, però evidentment era una decisió que ells 
podien prendre legítimament. I, per tant, a partir d’aquest moment ho vam fer a la 
delegació. 

Tot i amb això, jo vaig seguir tenint la relació puntual de passar informació al 
delegat Millo a mesura que arribaven les informacions que ens semblaven relle-
vants, com per exemple la molt rellevant de quarts d’una o la una de la matinada dels 
atemptats de Cambrils. Jo vaig comunicar-los-hi i li vaig transmetre la que jo tenia, 
que és que hi ha uns atemptats i..., que, per cert, també els hi explicaré, passa en un 
moment en què hi havia el jutge de l’Audiència Nacional també present.

Bé, en aquella nit vam rebre també la visita, a la una de la matinada, del ma-
gistrat Fernando Andreu, que era el magistrat que estava de guàrdia i portava les 
diligències, i crec també que era el fiscal en cap de l’Audiència Nacional, el senyor 
Alonso. No crec equivocar-me. Bàsicament van venir per donar unes primeres ins-
truccions de com encarrilar les investigacions. Això era la una de la matinada del 
dijous; per tant, encara estava l’operativa policial funcionant, acabaven de passar els 
atemptats de Cambrils i es tenia la certesa de que encara hi havia membres d’aques-
ta cèl·lula que estaven en llibertat i que, per tant, la crisi no havia passat.

Per part del jutge Fernando Andreu, en un primer moment encarrega a Mossos la 
investigació de l’atemptat; per una raó òbvia, que és que Mossos en aquell moment 
ja està treballant aquest tema i semblava més operatiu. I dona unes instruccions a 
tots els cossos policials que allí eren presents de com articular una col·laboració i 
de que la informació que hi hagués fluís en aquells moments en un segon atemptat. 
Posteriorment, es va constituir un grup de treball mixt, en el qual Mossos assumia 
la investigació sobre el terreny i la Policia Nacional les relacions exteriors, amb po-
licies exteriors i precària informació, i la Guàrdia Civil ara no ho recordo, però tam-
bé tenia una funció. És a dir, es va constituir un grup de treball mixt, cosa que es fa 
moltes vegades, que jo crec que és el que ha anat fent els atestats i és el que ha anat 
subministrant la informació que està a l’Audiència Nacional.

Per tant, les relacions amb el ministeri van ser bones. Jo recordo moltes  trucades 
del secretari d’estat, sobretot pel tema de víctimes, de que tinguéssim una cura es-
pecial per a l’atenció de les víctimes. Ell ens va enviar..., crec que era la directora 
general de Suport a Víctimes del Terrorisme, que va estar per aquí demanant infor-
mació, vam contactar amb ella... Jo és que diria que la relació va ser fluïda i va ser 
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bona, en vistes a les circumstàncies dramàtiques que vam tenir. I aquesta idea va 
continuar fins que hi va haver l’últim abatiment d’aquesta persona el dilluns, que  
va passar la fase aguda de la crisi i ja vam entrar en una altra fase.

No sé si de la senyora Madaula em deixo alguna cosa més. De relacions amb el 
cònsol del Marroc, ho desconec, no li puc aportar masses coses perquè ho desconec. 
I de l’imam, ja l’hi dic, poca cosa més. 

Sobre l’encàrrec de la gestió de l’atemptat, ja l’hi he dit, va ser per encàrrec del 
magistrat de l’Audiència Nacional, i per aquesta raó evident de que els Mossos ja 
estaven treballant sobre el territori. 

La diputada també m’ha fet una valoració sobre mancances aquell dia. Bé, quan 
hi ha un atemptat terrorista segur que hi ha mancances; per tant, la reflexió s’ha 
de fer i és obvi que és molt difícil poder aturar un atemptat terrorista de qualsevol 
mena –de qualsevol mena–, però és obvi que s’han de fer reflexions. Tot i amb això, 
jo crec, i ve de lluny –per tant, això és un mèrit de tots els cossos policials i d’auto-
ritats polítiques anteriors–, que Mossos d’Esquadra feia anys que es preparava pel 
tema dels atemptats a través dels Proderais; Proderais que a vegades han estat criti-
cats, perquè jo crec que potser no ens hem explicat prou bé, no?, però té una funció 
de prevenció que no va dedicada especialment a un tipus de terrorisme, sinó a tots 
els tipus de terrorisme, perquè en aquest país n’hem passat de moltes menes, de ter-
rorisme, i ara n’hi ha uns, però n’hi ha hagut uns altres. Per tant, el Proderai pensa 
en general en prevenció en aquells llocs on hi pot haver algun signe que faci cridar 
l’alarma de la prevenció.

Jo diria que això s’ha fet fa molt de temps. Quan nosaltres arribem al Departa-
ment d’Interior, l’any 2015, hi ha molta feina feta. Aquí hi ha el conseller Espadaler, 
que d’això en deu saber més que jo; però realment la feina que nosaltres trobem, 
pel que fa a com afrontar l’amenaça terrorista, era molta. A partir dels fets de París 
s’han de reforçar molt. I de mancances n’hi ha una, que la vam intentar solucionar, 
però que després les circumstàncies polítiques ens la van frenar, que és que Mossos 
d’Esquadra patia un gran dèficit en equipament per afrontar l’amenaça terrorista. 
Mossos d’Esquadra té un desplegament molt recent, és una policia jove. En els pri-
mers anys de desplegament evidentment s’ha de dedicar un esforç d’inversió molt 
important per poder tenir comissaries i llocs on allotjar-ho, i això és un grandíssim 
esforç. Però això s’encavalca amb la crisi, i encavalcar-se amb la crisi vol dir que les 
inversions que en un període de bonança econòmica s’haurien pogut fer, allí no es 
van poder fer. Llavors, si un defecte, si un problema tenia Mossos d’Esquadra a fi-
nals del 2015 quan arribem és una absoluta mancança d’un equipament modern per 
poder fer front a una amenaça terrorista.

Per posar-los un exemple: d’un col·lectiu de disset mil mossos, l’any 2015, jo 
crec que hi havia cent armes llargues. Això volia dir que a vegades havien de pas-
sar d’una comissaria a l’altra per treure’n el màxim rendiment. Per tant, aquest era 
un defecte evident, perquè una policia moderna, si no està ben equipada no és una 
policia moderna.

Llavors, nosaltres, a través de plans de contingència, que són els plans que vostès 
ja saben que té la Generalitat per atendre necessitats, i fruit de l’amenaça terrorista 
i del nivell terrorista que teníem, vam tramitar dos plans de contingència que tenien 
dos objectius. Un, incrementar el patrullatge. Aquests dos plans anaven a l’entorn 
–i els hi dic de memòria– dels 12 milions, un per a l’any 16 i un per a l’any 17, dels 
quals el 50 per cent es destinava a patrullatge, perquè també és cert que a través de 
l’intercanvi d’informació entre cossos policials periòdicament arribaven informa-
cions; algunes creïbles..., totes es contrastaven, però algunes, creïbles, d’altres, quan 
es contrastaven..., policialment, eh?, perquè aquesta feina és de policies, no és de 
polítics. Però hi havia moltes..., segurament vostès..., algunes transcendien a prem-
sa, d’altres no, però hi havia amenaces. Barcelona és un centre molt potent interna-
cionalment i, per tant, certament, una amenaça terrorista a Barcelona era possible.
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Per això ens vam dedicar a reforçar això, a reforçar la presència policial i a refor-
çar un equipament que fos capaç de poder fer aquest front. El primer pla de contin-
gència el vam poder acabar. El segon va quedar a mig fer; jo crec que després s’ha 
recuperat. Però s’ha d’equipar els Mossos d’Esquadra adequadament, perquè l’ame-
naça segueix sent real, i sense uns instruments d’informació o de contrarestar-ho... 
Per tant, de mancances, n’hi havia en aquest sentit.

Després, jo..., hi ha coses que ja no són només de Mossos d’Esquadra. És a dir, 
evitant l’estigmatització de determinats col·lectius, que s’ha d’anar molt amb compte, 
jo crec que s’ha de treballar des de baix i des de l’escola, explicar aquells conceptes 
que poden ser l’arrel o el brot del terrorisme i, evidentment, s’ha de fer un treball que 
desborda la policia. La policia també el fem. Nosaltres tenim unitats especialitzades 
i hi ha persones especialitzades en fer xerrades, i assistim allí on podem per explicar 
la visió des del Cos de Mossos d’Esquadra, però jo crec que aquest és un problema 
de més complexitat que desborda les competències policials.

Sobre..., al representant del PSC, la feina de previsió crec que li he contestat, és 
a dir, es va fer a través dels Proderais. Es va fer, també, des d’una feina d’intentar 
tenir les orelles ben posades en allò que pot ser una amenaça terrorista, que és molt 
difícil. Lamentablement, el risc zero serà impossible d’obtenir. I sempre la feina que 
fem serà insuficient. Per tant, segur que s’ha de reforçar més. I, sobretot, s’ha de re-
visar periòdicament, veure què és el que funciona i el que deixa de funcionar.

La coordinació amb el ministeri, una mica, li he contestat abans a la senyora 
Madaula. Jo no tinc cap crítica a fer. Els mesos que, malgrat la seva complexitat... 
El sol fet de que el 10 de juliol es pogués celebrar una junta de seguretat, jo crec que 
amb l’ambient que hi havia, que no era precisament l’ambient més fàcil per poder-ho 
fer..., jo crec que hi té molt a veure el tarannà del conseller Jané, evidentment, per-
què era una persona que tenia una fàcil relació; crec que hi té molt a veure, no ho 
puc dir d’una altra manera. I també el tarannà que hi havia a l’altre costat de la taula, 
òbviament, perquè per reunir-se han de ser dos. Per tant, en aquest sentit, en aquest 
punt..., en altres punts discreparíem, però en aquest punt jo crec que les relacions 
amb el ministeri van ser bones.

Policies locals. Sí, clar, quan hi ha un atemptat, quan ja hi és, evidentment la 
policia local s’ha d’integrar immediatament en els centres de coordinació i de crisi, 
perquè tenen una funció a fer. Aquí sí que hauríem de millorar. Jo crec que les rela-
cions... Per això, amb la nova Llei de policia que també volíem començar a treballar, 
jo crec que la coordinació... A les policies locals a vegades jo crec que, honestament, 
no els hem donat la importància i el relleu que tenen. I aquí segurament és una crí-
tica que hauríem d’assumir. I jo crec que tenen un paper, també, d’informació i de 
coneixement de la realitat. La policia local coneix molt la realitat de barris i de no 
barris, i de les ciutats en què hi és, i en aquests moments ja no podem parlar d’una 
policia local molt voluntariosa, com era abans, i escassament preparada. Ara jo crec 
que ja està en un nivell que, en les seves competències, que tampoc... Aquí tampoc... 
L’altre error seria que tots hem de fer de policia de tot. No. Crec que hi ha d’haver 
unes especialitzacions. Però la proximitat amb el territori i la informació de les po-
licies locals és un element molt a tenir en compte, que aquí crec que hi ha molt a 
treballar, encara. Per tant, en la part de crítiques, aquesta segur que l’hauríem de 
tenir molt en compte.

El viatge a USA? No li’n puc dir res, que és que això no ho vaig ni autoritzar. 
Això és un tema de la direcció de la Policia, i li he de dir, sincerament, que a més 
a més me n’he assabentat perquè ho he llegit en uns diaris. Però ho desconec abso-
lutament. A veure, se’n fan molts, de viatges, i molta gent hi ha anat en temes, bàsi-
cament, de formació, però és que d’aquest no li sabria dir exactament quina va ser 
la finalitat. No ho sé.

Sobre..., el senyor Espadaler. Sí, aquesta és una confusió sobre les funcions de 
la Secretaria General i la Secretaria d’Estat de Seguretat que jo crec que la té tot-
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hom o la té molta gent. És a dir, la Secretaria General del Departament d’Interior, 
en aquests moments, durant una època, jo crec que entre el 2002 i el 2011, hi va ha-
ver un secretari de Seguretat Pública, que era el senyor Delort, el que ha estat abans 
aquí. Per tant, la Generalitat, durant una època, també va optar per tenir una figura 
de coordinació de la seguretat pública i de les emergències. A partir del 2011, per 
raons que desconec, es torna al que era només l’estructura clàssica, que és que la  
secretaria general és un òrgan transversal, de suport. El símil que té no és amb  
el secretari d’estat de Seguretat, sinó amb els subsecretaris del Ministeri de l’Interior.  
El subsecretari del Ministeri de l’Interior té aquesta feina de suport a les direccions 
generals, Protecció Civil, Direcció General de Trànsit, i la secretaria general també 
té aquesta funció.

Llavors, certament, com diu el senyor Espadaler, en la línia jeràrquica, que el 
Cos de Mossos és un cos jerarquitzat, no hi és, el secretari general. En canvi, sí que 
hi és el secretari d’estat de Seguretat. Són models organitzatius, tan legítim l’un 
com l’altre. Però en la línia jeràrquica de Mossos el secretari general no hi és. Quina 
funció té? Doncs la que els deia: suport en recursos humans, les convocatòries de 
personal i suport en els recursos econòmics, suport en l’adquisició de material i en 
trobar els recursos necessaris perquè la policia pugui funcionar. 

Sobre..., el representant d’En Comú. Del 112 ja els hi he dit, no li puc afegir gaire 
cosa més. El tema dels abatiments. Fent-li l’observació que li he fet de que jo no soc un 
expert en policia, per tant..., òbviament, una persona és sempre una persona i la mort 
d’una persona, encara que sigui un terrorista, és de doldre. El que passa, que també 
s’ha de fer l’esforç per entendre la situació d’aquells dies i per entendre que l’amena-
ça... És a dir, per exemple, en el tema de Cambrils, jo crec que l’actuació de Mossos 
d’Esquadra..., amb un incís, també, per allò que els deia de que si hi ha coses que po-
dem millorar i hi ha coses que estan ben fetes. És a dir, a Cambrils, el dispositiu de 
Mossos d’Esquadra..., no és una casualitat de que hi havia dos agents que passaven 
per allà, sinó que estaven situats allà estratègicament, i això va evitar la reproducció 
de l’atemptat de les Rambles. 

Per tant, hi ha parts de la prevenció que sí que han funcionat, i aquesta ha fun-
cionat. Els programes de reacció davant d’un atemptat terrorista –que, sincerament, 
a vegades, quan els veus en el paper, penses: «Tot això funcionarà el dia que ens 
hi trobem?», perquè al paper dius: «Sí, sí, això està perfectament dissenyat.»–, en 
aquest cas van funcionar –en aquest cas van funcionar–; per tant, vol dir que hem 
de seguir insistint en aquestes feines de prevenció.

Llavors, sempre s’ha d’anar molt amb compte a fer servir l’armament, però en 
aquells moments la situació era d’extrema tensió. Aquests nois de Cambrils és evi-
dent que les intencions que tenien eren les que ens podem imaginar, i l’aspecte del 
cinturó, saber si aquell cinturó era de joguina o era un cinturó és demanar molt; per 
tant, hi havia una situació de risc i de tensió. Òbviament que mai s’ha de banalitzar 
aquest tema i s’ha de fer una reflexió, i el Cos de Mossos segur que l’ha fet. És més, 
em consta que es va haver de donar atenció psicològica als agents que hi van inter-
venir, perquè és molt dur, per a un agent de policia, fer servir l’arma. I, per tant, no 
és una alegria, per a un agent de policia, fer servir l’arma, però en aquells moments 
la tensió era gravíssima. I, per tant, jo crec que es van fer les coses adequadament, 
tot i que a això s’ha de fer una reflexió, com a totes les coses.

I, finalment, sobre els Proderais, jo els defenso. S’han d’explicar bé i s’han d’exe-
cutar bé. És a dir... I s’ha d’anar molt amb compte amb això, que a vegades un Pro-
derai... S’ha de tenir informació de determinats col·lectius, de què passa, de què es 
diu; en això la informació és important. Abans s’ha parlat del tema dels confidents. 
Bé, el confident..., a vegades més que un confident és gent que conegui les comuni-
tats i sàpiguen què passa. Confident és més un tema policial d’un senyor que està en 
els mons de la màfia i de les hampes i passa informació, amb els riscos que això té. 
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Un confident és una arma complicada. A vegades et pot sortir al revés, evidentment 
–evidentment–, no seria el primer cas.

Però jo crec en els Proderais, en aquests programes de prevenció. Segurament 
estaria d’acord amb vostè de que amb això sol no n’hi ha prou, òbviament. Jo crec 
que hi ha d’haver una feina d’educació i de sensibilització, i, després, de treure el 
caldo de cultiu que pot donar peu a que determinades persones se sentin excloses  
i optin per solucions com aquestes.

Segurament m’he deixat alguna cosa, però ja m’ho recordaran i els hi repassaré.

El president

Moltes gràcies. El senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Sí; molt breument, president. Tornar a agrair al senyor Puig, doncs, la seva com-
pareixença i la claredat de la seva exposició. 

Jo..., només s’ha deixat una cosa; però bé, és, una mica, una pregunta retòrica, en 
el sentit de que jo li he preguntat si creu que si haguessin estat al CITCO els Mos-
sos, formalment, si s’hauria pogut evitar l’atemptat. Vostè també va tenir, com a di-
rector general del CAGTU, el senyor Federico Adán, recordo, no? Jo crec que –i li 
pregunto a vostè si també ho creu, com crec que ell ho creia– el CAGTU ha de ser 
quelcom més que un call center per vehicular trucades d’emergència; si creu que el 
CAGTU necessita alguna reforma en aquest sentit; si creu que el CAGTU hauria de 
ser un gestor, també, d’emergències, almenys en un primer moment; que el personal 
hauria de tenir una capacitació, també, i unes prerrogatives o unes atribucions que 
potser a hores d’ara encara no té.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. No sé si la senyora Madaula...

Aurora Madaula i Giménez

Sí; bé, més o menys ha quedat tot respost, el que havia preguntat. Només una 
pregunta. Vostè ha fet referència al tema de la munició –em sembla que hi ha fet 
referència. Com que ha fet referència a això i abans també ens n’han parlat, amb el 
director de la Policia, l’únic que volia saber era la seva valoració sobre la manca de 
places de Mossos d’Esquadra que en aquell estiu, si ho recorda, es van convocar, el 
Govern espanyol va dir que no... Una mica, la valoració sobre això, per relacionar-ho 
amb el tema de les mancances que teníem en el Cos de Mossos d’Esquadra.

Gràcies.

El president

Molt bé. Senyora Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa 

Gràcies, president. Crec que no... Potser m’he explicat malament, no?, però la 
meva pregunta no era avaluar els protocols, sinó l’actuació que es va fer, que va fer 
el Cos dels Mossos, al llarg d’aquella jornada. Com la valoraria? Era aquesta, la pre-
gunta. I la resposta crec que no anava vinculada... (Veus de fons.) Efectivament, no 
protocols que estiguin fets, no, no. L’actuació que van fer els agents o com es van 
anar resolent les diferents situacions d’emergència que van anar apareixent, quina 
valoració li mereix? O sigui, entenc que mancances n’hi ha sempre, de millores en 
podem fer sempre, però sí que m’agradaria molt que vostè ens pogués donar el seu 
punt de vista sobre l’actuació en concret que van fer aquests dos dies els nostres 
agents.

Gràcies.

El president

El senyor Castillo no. El senyor Parés?
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Marc Parés Franzi

Sí; no, simplement dos aclariments. El primer, dir que no posàvem en qüestió 
l’actuació dels Mossos, en absolut, quan parlàvem de persones abatudes, no? Està-
vem dient si cal una reflexió sobre això. 

I sobre el tema dels Proderais, doncs, en algun moment ha dit que era un enfoc 
general de totes les formes de radicalització, però sí que és un programa que..., la i de 
Proderai és..., són protocols de detecció de radicalització islamista, no?, i, per tant... 
Sé que s’està reorientant això, però que, en tot cas, sí que..., aprofito per dir també, 
que vostè ha fet esment de que tenen unitats especialitzades, i jo crec que el tema 
de la radicalització i del paper de la policia en això hauria de tenir un caràcter més 
transversal. Però simplement és una opinió política.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor Cèsar, té deu minuts per respondre, com a màxim, si li 
va bé.

Cèsar Puig i Casañas

Sí, segur que ho faré més curt i tot. És cert, no li he contestat el tema de CITCO.  
Home, jo, senyor Alonso, crec que seria molt agosarat dir que si haguessin estat 
integrats els Mossos a CITCO no hi hagués hagut atemptat. Això no m’atreviria a 
dir-ho, perquè un atemptat depèn de moltes altres coses. Sí, però, que és un bon ins-
trument. I, per tant, el fet de que Mossos hi siguin... És a dir, més enllà de..., jo crec 
que s’ha de fer un esforç, que no és fàcil, però, de situar les actuacions policials una 
mica al marge del dia a dia polític. I la relació, en aquests moments, entre cossos po-
licials és imprescindible, sobretot l’intercanvi d’informació. Per tant, qualsevol inte-
gració en aquestes unitats de l’Estat i europees sempre és bona. No gosaria dir tant.

El tema d’emergències, jo, senyor Alonso, particularment..., aprofito una invita-
ció que em fa vostè per anar una mica més enllà. Jo, si hagués continuat a la meva 
feina..., jo crec que el tema d’emergències ja no és només el CAG, s’ha de reformu-
lar tot. Per què? Jo soc molt partidari de que hi hagi un únic òrgan de gestió de les 
emergències. De les emergències, eh? Per què? Perquè estem encara massa dividits 
en petits comandaments. Jo seria molt partidari que hi hagi un centre de gestió 
d’emergències en el qual, quan hi hagi un atemptat policial, evidentment aquí co-
mandaran sempre els cossos policials, perquè davant d’un atemptat terrorista l’au-
toritat sobre el camp és la policial, i és la que ens ha de dir què s’ha de fer. Però el 
CAG pot fer més coses? Sí, jo crec que hem de reformular les emergències, i a vos-
tès, que són l’òrgan legislatiu, jo sí que els agrairia que un dia reflexionessin d’aquest 
tema, perquè hi ha molt a fer. 

El senyor Castillo..., que som de Tarragona i n’hem vist, d’emergències, també, i 
vostè també. Per tant, també coneix que allí tenim una especial sensibilitat. Jo crec 
que aquest és un tema pendent, en general, de tots: de reformular la gestió de l’emer-
gència. Tenim molt bons professionals. Ens falta trobar-hi una fórmula de la gestió. 
I el CAG..., jo no soc massa expert en el CAG, però segurament també pot tenir més 
coses. És a dir, el que no té massa sentit és només ser un call center de recepció de 
trucades. Jo crec que la inversió hauria de donar per a més. Per tant, seria un tema 
a reconsiderar.

La valoració. Sí, jo l’he entès malament, diputada, ja em disculparà. Havia en-
tès que era una altra cosa. La valoració. A veure, jo, la valoració de l’actuació dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra d’aquells dies, com que la vaig viure molt en 
directe, jo no puc dir res més que va ser molt qualificada. O sigui, la perfecció no 
existeix, però va ser molt qualificada, i que evidentment –això sí que ho puc dir i 
n’estic segur– la seva actuació va evitar més pèrdues de vides. D’això n’estic segur. 
I el cas de Cambrils és paradigmàtic. Vull dir, a Cambrils podia haver-hi el mateix 
que hi va haver a la Rambla de Barcelona –el mateix. I si no es va fer va ser perquè 
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hi va haver uns agents que estaven al lloc adequat i van saber donar una resposta 
proporcionada a aquella situació.

Va ser molt bona. Hi va haver... També és cert que molts agents es van oferir, de 
vacances, voluntaris. També s’ha d’anar amb compte amb la gestió, perquè a vega-
des no es tracta de que siguem molts, sinó de que tothom estigui al lloc on ha d’estar. 
I, per tant... Però sí que és cert que hi va haver una resposta massiva de molts mem-
bres del cos que es van oferir a treballar. A alguns se’ls va acceptar, perquè faltava 
gent. Va ser una reacció molt col·lectiva, i jo crec que la ciutadania ho va saber apre-
ciar i, de fet, el reconeixement que es va fer al Cos de Mossos d’Esquadra jo crec 
que els que ho vam viure el recordarem molts anys, i n’hem d’estar agraïts, perquè 
malgrat la tensió dels moments, doncs, es va saber resoldre.

En tema de Proderais, és cert, jo li volia dir això que ha dit exactament, que hem 
d’anar evolucionant cap a sistemes de prevenció en general de l’activitat terrorista, 
perquè cada època històrica té unes variants, no?, i al final hem de saber detectar 
els problemes. Insisteixo que penso que és un bon instrument, però, com tot, és per-
fectible. Jo ara ja no estic dedicat a aquestes activitats, però em consta que des de la 
policia es revisen i s’intenten posar al dia, perquè en una policia moderna els siste-
mes d’informació..., i la informació a vegades està a la base. Les policies locals, com 
dèiem abans, són molt importants.

El president

Doncs, moltes gràcies, senyor Puig, per la seva compareixença, les seves apor-
tacions, que de ben segur seran imprescindibles per a les conclusions a què pugui 
arribar la comissió. L’hi agraïm, i gràcies a tots i a totes. 

Bona tarda i ens emplacem a la propera. Gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de vuit del vespre i tretze minuts.
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