Societat | | Actualitzat el 15/05/2017 a les 21:23

El cas que sacseja la Guàrdia
Urbana: d'una pornovenjança a
l'assassinat d'un agent
Els Mossos van detenir dos agents que declararan aquest dimarts davant del
jutge que investiga la mort del policia trobat calcinat al pantà de Foix | Els principal
indici per inculpar-los és la geocalització dels seus telèfons mòbils al lloc on va ser
trobat el cadàver carbonitzat

Els Mossos d'Esquadra detenint la sospitosa de l'assassinat d'un agent de la Guàrdia Urbana | ACN

El judici pel cas de la "pornovenjança"
(http://www.naciodigital.cat/noticia/129199/pornovenjanca/guardia/urbana/barcelona?rlc=a1) a la
Guàrdia Urbana de Barcelona es va haver d'ajornar
(http://www.naciodigital.cat/noticia/130910/ajornat/judici/pornovenjanca/guardia/urbana/barcelona)
dijous passat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/130910/ajornat/judici/pornovenjanca/guardia/urbana/barcelona)
per l'assassinat d'un altre agent, que va ser trobat dins d'un cotxe calcinat al pantà de Foix
(http://www.naciodigital.cat/noticia/130566/cos/localitzat/cotxe/cremat/al/panta/foix/guardia/urba/b
arcelona) . L'advocat de la policia local que va patir la difusió d'una imatge de contingut sexual va
al·legar que la seva clienta estava molt afectada emocionalment per aquest crim. De fet, l'agent
que van trobar cremat al cotxe era la seva actual parella.
Però el cas va fer dissabte passat un gir important amb la detenció
(http://www.naciodigital.cat/noticia/131069/detenen/dos/agents/mort/guardia/urba/trobat/cotxe/calc
inat/al/panta/foix) de l'agent, juntament amb un altre membre de la Guàrdia Urbana -amb qui
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també mantenia una relació sentimental- pel presumpte homicidi del policia localitzat amb el cos
carbonitzat. El focus es centra ara en aquest triangle amorós, considerat una de les principals
hipòtesis per les quals es podria haver comès el crim.
Segons ha avançat en les darreres hores TV3 http://www.ccma.cat/324/els-geolocalitzadors-clau(
en-la-investigacio-del-crim-del-panta-de-foix/noticia/2788574/) , els Mossos d'Esquadra tenen un
primer indici per inculpar aquest dos agents basat en la geolocalització dels seus telèfons mòbils.
D'acord amb aquestes dades, els dos sospitosos van ser a la pista forestal propera al pantà de
Foix on va ser trobat el cos carbonitzat. Aquest dimarts hauran de donar explicacions davant del
jutge instructor del cas i ella no ho farà amb el mateix advocat, que ha renunciat a la seva defensa
i té previst passar a treballar per la família de l'agent difunt si el seu col·legi professional
l'autoritza. Mentrestant, la Guàrdia Urbana ja els ha suspès de sou i feina
(http://www.naciodigital.cat/noticia/131160/guardia/urbana/suspen/dos/agents/detinguts/mort/altre/
al/panta/foix) arran de les detencions.
La Guàrdia Urbana es desvincula dels fets
El comissionat municipal de seguretat, Amadeu Recasens, ha mostrat "màxima preocupació" pel
cas però ha qualificat de "puntuals" els fets. "Vull separar nítidament un fet aïllat de la tasca diària de
la Guàrdia Urbana que tothom coneix", ha insistit.
En una línia similar s'expressa el secretari d'organització del sindicat policial CSIF, Eugenio
Zambrano, que en declaracions a NacióDigital ha subratllat que si bé el presumpte crim
passional "genera ràbia" entre els agents perquè "danya la imatge" del cos, cal "desvincular-lo de
l'activitat policial". A més a més, ha considerat que la mesura disciplinària suposa complir amb el
reglament del cos de policia de Barcelona.
Antecedents violents
No és el primer cop que els dos agents detinguts s'enfronten a un cas de violència. Ell va ser
condemnat l'octubre de 2013 per un delicte lleu de lesions per colpejar un manter de manera
"gratuïta i innecessària" fins a 10 vegades. Com va recollir SOS Racisme
(http://www.sosracisme.org/newsletter/comunicat-agent-de-la-guardia-urbana-condemnat-percolpejar-un-home-de-manera-gratuita-i-innecessaria-fins-10-vegades) , el jutge va considerar que
l'agent va actuar mostrant "una conducta no emparada en la situació de necessitat ni l'exercici del
deure" de policia, segons va poder constatar gràcies a un vídeo d'un ciutadà. El policia, juntament
amb l'altra agent detinguda també, hauria estat implicat en la mort d'un altre manter el 2014. El
cas, però, no es va arribar a investigar perquè va ser arxivat.
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