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La condemna a l'inspector dels
Mossos pel cas 15-M obre un nou
front entre JxCat i ERC
Els republicans carreguen contra Interior per haver "premiat" Jordi Arasa malgrat
els abusos en l'actuació policial mentre el Govern evita pronunciar-se sobre si el
cessarà

Jordi Arasa, en un operatiu a Gràcia durant la pandèmia. | Martí Urgell

El paper dels Mossos d'Esquadra ha anat entrant i sortint del riu de polèmiques que han anat
envoltant el Govern durant aquesta legislatura. Les actuacions de la policia catalana en el primer
aniversari de l'1-O, sumats a la col·laboració estreta amb els cossos estatals a l'hora de
disseminar les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem, han generat tensions dins
l'executiu. La condemna a Jordi Arasa, inspector del cos i responsable de l'ARRO a l'àrea de
Barcelona, és l'últim episodi d'una cadena d'esdeveniments que torna a obrir un front entre
Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, just quan encara cuegen els retrets pel cas del contracte de
Salut amb Ferrovial pel rastreig del coronavirus
(https://www.naciodigital.cat/noticia/203847/generalitat/estudia/revertir/contracte/amb/ferrovial/rast
reig/coronavirus) .
L'Audiència de Barcelona ha condemnat Arasa a dos anys i quatre mesos de presó pel
desallotjament de l'acampada del 15-M a la plaça de Catalunya l'any 2011, però de moment no s'ha
pres cap decisió sobre si l'inspector, ascendit fa tan sols dos mesos a la seva nova responsabilitat,
continuarà al cos. La portaveu de l'executiu, Mertixell Budó, ha tirat pilotes fora i ha evitat concretar
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si es prendran mesures contra el polèmic policia
(https://www.naciodigital.cat/noticia/203850/govern/evita/aclarir/si/cessara/inspector/dels/mossos/
condemnat/desallotjament/15-m) . El Departament d'Interior, consultat per NacióDigital, ha
apostat pel silenci i ha assegurat que, si finalment es pren alguna decisió, "ja es comunicarà". Les
mateixes veus han indicat "respecte" per les decisions de la justícia.
Aquesta poca concreció de la portaveu del Govern i d'Interior davant la condemna d'Arasa,
considerat un símbol de la violència policial contra el moviment dels indignats per part dels
moviments socials i que ja va ser condemnat el 2014 per pegar David Fernàndez -exdiputat de la
CUP-, no ha agradat a ERC. A través de Twitter, dues veus de pes dels republicans com són
Sergi Sabrià, portaveu al Parlament, i Gabriel Rufián, portaveu al Congrés, han demanat
explicacions a la conselleria que pilota Miquel Buch. "Lamentable que hagi estat un jutge i no el
conseller qui l'hagi sancionat", ha dit Rufián, sovint crític amb Buch, contra el qual no és la
primera vegada que carrega.

Hoy se ha condenado a 2 años de prisión por abusos en la actuación policial del 15M a Jordi
Arasa, Inspector de los Mossos.
Lamentable que haya sido un juez y no su Conseller quien le haya sancionado.
Y aún más lamentable que esa misma Conselleria le ascendiera hace 2 meses.
? Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 9, 2020
(https://twitter.com/gabrielrufian/status/1270354889743482880?ref_src=twsrc%5Etfw)
Als republicans no els agrada tampoc l'ascens d'Arasa, tot just fa dos mesos, a cap de l'Àrea de
Recursos Operatius (ARRO) a Barcelona. L'inspector ja havia estat jutjat però tot i així el
Departament d'Interior el va situar en el càrrec en el marc d'un conjunt de canvis que van afectar
diversos inspectors. "Interior haurà d'explicar per què van premiar amb un ascens un dels artífex
de les males praxis al cos de Mossos en lloc de liderar-ne la denúncia", ha reclamat Sabrià,
també a través de Twitter.

Segur que tindrem les explicacions d'Interior sobre les males praxis al cos de Mossos. També, i
sobretot, hauran d'explicar per què van premiar amb un ascens un dels seus artífexs en lloc de
liderar-ne la denúnciahttps://t.co/JCwCuBlrnM ( https://t.co/JCwCuBlrnM)
? Sergi Sabrià (@sergisabria) June 9, 2020
(https://twitter.com/sergisabria/status/1270360924625526787?ref_src=twsrc%5Etfw)
La CUP, que ha demanat reiteradament la dimissió del conseller -escenari considerat pel
president Quim Torra a l'octubre però mai concretat- també ha criticat el "silenci" de Buch davant
la condemna d'Arasa. Els anticapitalistes han denunciat que les pràctiques de l'inspector dels
Mossos "venen de lluny" i que no és un cas aïllat. "Les detencions irregulars, les identificacions i
els cribatges polítics són part de la quotidianitat d'un cos policial davant de la protesta i la
reivindicació de drets", han denunciat a Twitter.

Però Jordi Arasa no és un cas aïllat.
Detencions irregulars, retencions il·legals, identificacions, cribratges polítics són part de la
quotidianitat d'un cos policial davant de la protesta i la reivindicació de drets.
I @MiquelBuch (https://twitter.com/MiquelBuch?ref_src=twsrc%5Etfw) sovint no diu res.
pic.twitter.com/2GrZnAQWyo (https://t.co/2GrZnAQWyo)
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? CUP Països Catalans (@cupnacional) June 9, 2020
(https://twitter.com/cupnacional/status/1270354940049920002?ref_src=twsrc%5Etfw)
Arasa va ser jutjat el febrer, nou anys després dels fets. El desallotjament de la plaça Catalunya
va deixar un centenar de ferits. L'acusació particular demanava per l'inspector fins a vuit any de
presó, mentre que la Fiscalia en demanava dos. A l'espera de la sentència, Arasa va ser notícia
per l'actuació de l'ARRO en una manifestació al barri de Gràcia de Barcelona, que va acabar amb
cops i identificacions per part de la policia.
Auditoria pendent
La sentència de Jordi Arasa arriba a l'espera dels resultats de "l'auditoria més important de la
història dels Mossos", que va impulsar Interior després de l'allau de crítiques per l'actuació policial
davant les protestes de la sentència de l'1-O. "Les valoracions les farà qui li correspongui", ha dit
Budó en la roda de premsa d'aquest migdia. L'última dada que va proporcionar públicament
Torra va ser que s'havien obert 37 expedients sancionadors
(https://www.naciodigital.cat/noticia/196223/govern/eleva/37/expedients/oberts/mossos/actuacio/c
ontra/protestes/octubre) , tot i que ara el procediment s'ha vist afectat per la pandèmia. A banda,
Interior també haurà de gestionar les sancions per l'estat d'alarma
(https://www.naciodigital.cat/noticia/203422/interior/tramitara/sense/dilacio/sancions/saltarse/estat/alarma) .
El cos no ha estat aliè als sotracs de la legislatura, i ha viscut immers en una voràgine des de la
tardor del referèndums. Els canvis a la comissaria en cap i a la direcció dels Mossos -ocupar per
Pere Ferrer des de dies abans del primer aniversari de l'1-O-, sumades al judici contra el major
Josep Lluís Trapero i l'anterior cúpula d'Interior, han situat la policia catalana en el punt de mira
els últims anys. La condemna contra Arasa i la nova polèmica entre socis refermen, per ara,
aquesta tendència de fons.
Sentència del cas Jordi Arasa (https://www.scribd.com/document/464944298/Sentencia-JordiArasa#from_embed) by edicio naciodigital (https://www.scribd.com/user/488818868/edicionaciodigital#from_embed) on Scribd
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