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Els Mossos van reconstruir el 17-A
després dels atemptats, no abans
Una investigació del cos policial publicada per "La Vanguardia" contradiu les
informacions del diari "Público"

La inscripció de la Rambla en record de les víctimes del 17-A | Ajuntament de Barcelona

Noves informacions sobre el 17-A. Els Mossos d'Esquadra, a través d'investigacions fetes pel
mateix cos i per la Policia Nacional i el CNI, van ser els encarregats de reconstruir els moviments
de la cèl·lula gihadista després dels atemptats del 17 i 18 d'agost a Barcelona i Cambrils i no
abans que succeïssin. La documentació de la causa judicial analitzada i publicada a La Vanguardia
(https://www.lavanguardia.com/politica/20190728/463730317432/investigacion-atentados-17abarcelona-mossos-cni-terroristas-telefonos.html) doncs, contradiu el que el diari Público
(https://www.publico.es/politica/exclusiva-iman-ripoll-1-cerebro-masacre-ramblas-confidente-cnidia-atentado.html) va publicar fa prop de deu dies, afirmant que els serveis secrets coneixien les
activitats dels terroristes abans de cometre l'atac -perquè estaven al corrent dels seus movimentsi tot i això no van actuar. Segons aquesta nova documentació, ni els Mossos ni els serveis
d'intel·ligència i policials van tenir coneixement dels moviments i activitats abans dels atemptats,
en contra del que s'especula des de les publicacions de Público.
Segons recull La Vanguardia
(https://www.lavanguardia.com/politica/20190728/463730317432/investigacion-atentados-17abarcelona-mossos-cni-terroristas-telefonos.html) a través dels documents oficials que els
Mossos d'Esquadra van lliurar al jutge amb dades i dates precises, la reconstrucció dels fets es va
fer immediatament després dels atemptats: els Mossos van fer servir els telèfons mòbils adquirits
després de la tragèdia per reconstruir converses entre els terroristes. La documentació també
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posa de manifest que els aparells mai van estar punxats abans dels atemptats.
El cos policial català també va recuperar a posteriori les dades que feien referència als moviments
dels terroristes: peatges, càmeres de seguretat, càmeres de les autopistes, targetes de crèdit
utilitzades... A més, els Mossos van comptar amb les autoritats franceses per reconstruir el
viatge a París previ als atemptats. L'informe en qüestió dels Mossos es va finalitzar un any després
de la tragèdia.
Espadaler demana explicacions a Torra
El dirigent d'Units per Avançar i diputat al Parlament Ramon Espadaler ha demanat explicacions al
president de la Generalitat, Quim Torra, a qui ha acusat d'haver alimentat "la teoria de la
conspiració" sobre els atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. En un comunicat
d'aquest diumenge, Espadaler ha reclamat a Torra que demani perdó als familiars de les víctimes
"per haver sembrat irresponsablement el dubte i per haver afegit més dolor a un episodi prou
dramàtic".
Davant aquesta evidència @UnitsCat (https://twitter.com/UnitsCat?ref_src=twsrc%5Etfw) creiem
q @QuimTorraiPla (https://twitter.com/QuimTorraiPla?ref_src=twsrc%5Etfw) ha d donar
explicacions al @parlamentcat (https://twitter.com/parlamentcat?ref_src=twsrc%5Etfw) ,
ciutadania, cònsols acreditats a BCN i, naturalment,a famílies d les víctimes i demanar perdó x haver
sembrat irreponsablement el dubte afegint dolor a un episodi ja prou dramàtic
? Ramon Espadaler (@Ramon_Espadaler) July 28, 2019
(https://twitter.com/Ramon_Espadaler/status/1155424076736978951?ref_src=twsrc%5Etfw)
Es refereix a la validesa que el Govern va donar a les informacions del digital Público que
sostenen que l'imam de Ripoll considerat el cervell dels atemptats, Abdelbaky es Satty, va ser
confident del Centre Nacional d'Inte·liegència (CNI) dins al mateix dia de l'atac. Espadaler ha
considerat "infundades" les insinuacions de Torra. Qui va ser conseller d'Interior també li ha
demanat que reflexioni "sobre com actuaria un responsable polític en una democràcia".
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