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VÍDEO «Ho faria tot per Espanya»:
Rufián incomoda l'exnúmero 2 de
la policia espanyola
L'exnúmero 2 de la policia espanyola no es pronuncia sobre el viatge a Suïssa i
nega que hi hagi una "unitat patriòtica"
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=TejAxmEedDE
L'exdirector adjunt operatiu de la direcció general de la policia espanyola, Eugenio Pino, ha evitat
respondre preguntes sobre el viatge a Suïssa per buscar proves contra l'exalcalde de Barcelona,
Xavier Trias
(http://www.naciodigital.cat/noticia/134288/interior/va/noliejar/avio/suissa/investigar/fals/compte/xa
vier/trias) , i s'ha escudat en el seu dret a defensa perquè està immers en un procés judicial per
aquest tema.
Un dels moments de més tensió l'ha tingut amb eel portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel
Rufián, qui ha preguntat a Pino si ell era el cap de la "brigada patriòtica" en contra de Catalunya.
L'exnúmero 2 de la policia espanyola l'ha replicat demanat que li definís què volia dir patriòtic.
Al seu torn, el portaveu adjunt dels republicans li ha demanat directament si ell es considera un
patriota. Una pregunta que Pino ha respost de manera taxativa: "Soc un patriota, per suposat, i
ho faria tot per Espanya, tot", ha declarat.
Pino també ha negat que mai s'hagi trobat amb membres de la família Pujol i que no tenia
coneixement de la reunió entre el ministre Fernández Díaz i el director de l'Oficina Antifrau de
Catalunya, Daniel de Alfonso, on el ministre li demanava que investigués càrrecs d'ERC i PDECat.
A banda, l'exdirector adjunt operatiu de la direcció general de la policia espanyola, Eugenio Pino,
ha avançat al principi de la compareixença a la comissió que les preguntes relacionades amb els
processos judicials que estan en marxa no les respondria. Així doncs, tot allò relacionat amb la
investigació contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha quedat a l'aire. Ho han intentat sense
èxit els diputats del PDECat Sergi Miquel i d'ERC Gabriel Rufián, amb diverses preguntes.
Hores abans, l'inspector en cap de la policia espanyola, José Ángel Fuentes Gago, ha confirmat
davant la comissió que va viatjar a Suïssa per buscar proves contra Trias per encàrrec de Pino. El
viatge es va produir el desembre de 2014, quan la fiscalia ja havia arxivat la investigació sobre un
suposat compte bancari a nom de l'exalcalde a un banc suís. Eugenio Pino, que ja està jubilat, s'ha
limitat a comentar que la policia "sap quan ha de fer un viatge" i que la funció és "reservada i
secreta".
"No existeix una policia patriòtica"
A preguntes dels dos diputats ha negat l'existència d'una "política patriòtica i política" i ha afirmat
que és un terme que s'ha creat "perquè ven molt". "No existeix cap policia política, no pot existir
perquè tot està reglat", ha remarcat. A més, ha negat que mai hagi rebut instruccions polítiques
per anar contra les forces sobiranistes de Catalunya.
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