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El Govern descarta ara canvis
immediats als Mossos d'Esquadra
Buch es reuneix amb els comandaments del cos, els demana disculpes i fa
"autocrítica" per la polèmica de les últimes càrregues

Quim Torra i Miquel Buch, en una imatge d'arxiu | ACN

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar divendres passat canvis als Mossos en
un termini de quatre dies
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168455/ultimatum/torra/buch/perque/faci/canvis/mossos/quatr
e/dies) . Ho va fer des d'Eslovènia després de veure les càrregues de la policia catalana a Girona
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168429/carregues/dels/mossos/desenes/ferits/detingut/protest
ar/contra/vox/girona) i a Terrassa
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168446/videos/mossos/tambe/carreguen/terrassa/manifestaci
o/contra/vox) durant manifestacions antifeixistes convocades en protesta a mobilitzacions
promogudes per Vox. Tres dies més tard, però, aquests canvis immediats estan descartats. Així es
desprèn de la reunió que ha mantingut aquest dilluns el conseller d'Interior, Miquel Buch
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168453/buch/no/em/tremolara/pols/fer/fora/agents/brimo) ,
amb els comandaments del cos al complex Egara, a la qual ha assistit amb la cúpula del
Departament.
Segons fonts governamentals, Buch ha remarcat que aquesta seria una decisió interna que ha de
"respondre a necessitats estructurals i atenent a criteris professionals i objectius". El conseller
també ha volgut fer "autocrítica" d'informacions aparegudes en els mitjans la setmana passada i
en els últims dies, que han generat malestar en el cos.
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La prioritat, segons Buch, és "defensar el cos" i mantenir-lo al marge dels debats partidistes i
mediàtics. El dirigent del PDECat, que té previst visitar la presó de Lledoners aquesta tarda per
visitar els presos en vaga de fam, ha demanat "millorar" els mecanismes de mediació previs a les
actuacions policials com les de dijous passat.
La reunió de Buch amb els comandaments arriba un dia després de la cita que va tenir amb Torra
al Palau de Pedralbes durant dues hores i mitja
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168620/torra/buch/revisen/actuacio/dels/mossos/pero/no/ofici
alitzen/cap/decisio) . De la cita no en va transcendir cap detall concret. Es van encarregar de
revisar les actuacions policials de Girona i de Terrassa -on va resultar ferida la diputada Maria
Sirvent, de la CUP-, i van tractar sobre com afrontar el malestar que hi ha hagut dins del cos de
policia.

Mossos carregant el passat dijous a Girona Foto: ACN

Un cop feta l'anàlisi de les càrregues del dia 6, Buch ha definit com a "globalment correctes" els
operatius, per bé que es revisaran els casos de presumpta mala praxi per part d'alguns agents. És
necessari, ha apuntat el conseller davant dels comissaris, "reavaluar" els fets i prendre mesures
sempre i quan es detectin actuacions "que no s'ajustin a la praxi policial". Buch ha assistit a la
trobada acompanyat del secretari general d'Interior, Brauli Duart, i del director general de la
policia, Andreu Martínez.
Marxa enrere
La decisió de no prendre mesures immediates que afectin la cúpula dels Mossos suposa una
marxa enrere respecte del posicionament de Torra. El president de la Generalitat no estava gens
satisfet amb les imatges de les càrregues -les va veure des d'Eslovènia, on va ser rebut pel seu
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president i va pronunciar una conferència molt crítica amb la Constitució-, i va demanar mesures al
conseller. Aquest pronunciament va causar una "crisi" dins l'executiu, segons assenyalen
diverses fonts d'alt rang consultades.
Amplis sectors del PDECat van sortir en defensa del conseller, i l'expresident Artur Mas va
descartar-ne taxativament la dimissió en una entrevista al programa El Suplement de Catalunya
Ràdio
(https://www.naciodigital.cat/noticia/168538/mas/defensa/buch/davant/torra/demanar/dimissio/es/i
noportu/partidista) . Buch es reunirà aquesta tarda amb David Bonvehí i Míriam Nogueras,
president i vicepresidenta del seu partit, respectivament. Ho faran a la presó de Lledoners, on
cada dilluns Bonvehí i Nogueras es reuneixen amb els empresonats.

https://www.naciodigital.cat/noticia/168672/govern/descarta/ara/canvis/immediats/mossos/esquadra
Pàgina 3 de 3

