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El cap de PxC a l'Hospitalet,
d'«skin» detingut a regidor
Daniel Ordóñez assegura que ha "madurat" però justifica la seva militància
ultradretana: "És el mateix venir del PSUC que d''Alianza por la Unidad Nacional"
Daniel Ordóñez (en primer pla), cabdill de Plataforma per Catalunya a l'Hospitalet, i Josep Anglada, al barri
del Gornal el juliol passat. Foto: Bertan Cazorla

El cap de PxC a l'Hospitalet de Llobregat, Daniel Ordóñez, que serà regidor portaveu al consistori
més gran al qual va aconseguir entrar el seu partit, el de l'Hospitalet, ja va ser notícia el 7
d'octubre del 1999, amb tan sols 18 anys: la policia espanyol havia informat de la seva detenció
amb vuit 'skins' més que, segons va dir el llavors ministre de l'Interior, Jaime Mayor Oreja,
estaven entre "els més perillosos". Ordóñez, però, no va ser condemnat i, en declaracions a
l'ACN, ha assegurat que era un muntatge. No nega, però, que prové "de l'àmbit patriota" ni que va
ser candidat per la ultradretana Alianza por la Unidad Nacional. Ell ho equipara a provenir del
PSUC i es justifica: "he madurat".
El principal dels dos regidors que tindrà aquesta legislatura Plataforma per Catalunya al ple de la
segona ciutat més habitada de Catalunya va ser portada de l'edició de 'La Vanguardia' de dijous,
7 d'octubre del 1999. "Detinguts nou 'skins' vinculats a la ultradreta" era el titular principal del
diari aquell dia, que ocupava tres columnes.
Aquest i altres mitjans nacionals i estatals, com l'ABC i La Vanguardia, es feien ressò, pocs mesos
després dels primers incidents xenòfobs al barri de Ca n'Anglada a Terrassa, que havien passat
el juliol d'aquell any, i poc abans dels que van sacsejar el Ejido, a Almería, el febrer de l'any
següent, d'una operació de la policia espanyola que assegurava que havia desmantellat una
important banda de ''skins'.
"Aquests nou són, amb diferència, els més perillosos"
Ordóñez, amb tan sols 18 anys, era el més jove dels 7 que es van detenir a Barcelona, el que hi
va haver a Badalona i el que hi va haver a Tortosa, que tenien fins a 24 anys (menys un que en
tenia 27). "Aquests nou són, amb diferència, els més perillosos" dels 'skins' que hi havia a
Barcelona, recalca la crònica de 'La Vanguardia' de llavors, signada per Domingo Marchena, tot
citant el propi Mayor Oreja. "La seva especialitat és la violència com a forma de diversió", va
declarar el que era cap de la policia espanyola a Catalunya, Francisco Arrébola.
"Els detinguts responen a l'estereotip 'skin': caçadores marca Bomber, pantalons ajustats, botes i
simbologia nazi", afegeix la crònica d''El País' signada per Francesc Pascual. Segons va informar
la policia, els nois es trobaven a la plaça de Ferran Reyes de la Sagrera i atemorien ciutadans als
barris d'Horta, Eixample i la Sagrada Família.
Els agents els acusaven d'intent d'agressió sexual, coaccions i amenaces de mort, i pallisses a
immigrants i nouvinguts. També d'haver atonyinat un guàrdia urbà de paisà que els va amonestar i
un cubà de pell negra, així com d'haver obligat un home gran a cantar el 'Cara al sol' a mà alçada. La
policia no descartava que haguessin instigat els disturbis a Ca n'Anglada.
"Va ser un muntatge", s'escuda Ordóñez
"Va ser tot un muntatge", ha assegurat Ordóñez. "Estic lliure de càrrecs i no tinc antecedents
penals", ha afegit, tot assegurant que l'operació va quedar en res, i que només era amic de dos
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dels altres detinguts. "La majoria d'acusacions eren mentida", ha assegurat, tot concedint que la
pallissa al Guàrdia Urbà sí que es va produir tot i que ell no hi va participar. "Va ser un dels pitjors
moments de la meva vida", ha afegit. "Aquell dia vaig aprendre com funciona el sistema, com
funciona la vida, i em vaig fer més fort", recorda.
En efecte, no és localitzable cap sentència per aquests fets. Ordóñez va passar a disposició del
jutjat d'instrucció número 2 de Barcelona, que va empresonar provisionalment quatre dels seus
còmplices però a ell van alliberar-lo.
Ordóñez va estrenar la majoria d'edat en una llista d'Ynestrillas
El que no nega Ordóñez és el seu passat 'skin' i ultradretà. De fet, els arrestats durant l'operació es
diferenciaven d'altres radicals detinguts en aquella època "en què estan enquadrats en un partit
que concorre a les eleccions i que fa de la xenofòbia, la intolerància i la violència una qüestió bàsica
per als seus militants", continua la crònica de Pascual.
En efecte, els joves formaven part de les joventuts d'Alianza por la Unidad Nacional (AUN), un
partit liderat per l'ultra Ricardo Sánez de Ynestrillas fill. I Daniel Ordóñez no va ser candidat en
unes eleccions aquest 22-M per primer cop: va estrenar la seva majoria d'edat tot ocupant, amb
tan sols 19 anys, el lloc número 56 de la llista d'AUN liderada per Ynestrillas en les eleccions
europees que s'havien celebrat el juny d'aquell any de la detenció. Un altre detingut en aquella
operació, Santiago Royuela Samit, ocupava la plaça 50, segons es pot consultar al BOE i recorden
les cròniques de l'època.
Ordóñez no oculta la seva amistat amb Royuela Samit, fill del veterà militant feixista Alberto
Royuela. Royuela Samit ara està empresonat. Compleix una condemna de sis anys per haver
atemptat amb un artefacte casolà contra un concert de Fermín Muguruza en solidaritat amb els
presos d'ETA a les cotxeres de Sants el març del 2001. Abans d'ingressar en presó "va estar en els
primers passos de Plataforma per Catalunya", ha recordat el seu pare en declaracions a l'ACN.
El vell feixista també assegura, com Ordóñez, que la detenció del 99 va ser "un muntatge".
L'estètica 'skin', "una moda"
"Vinc d'un ambient patriota", admet Ordóñez, i li resta importància: "És el mateix venir del PSUC o
militar a ICV que venir de l'AUN; tots són intolerants amb els altres", opina. "Era jove i quan ets
jove necessites sensacions fortes", admet, tot assegurant que ha "madurat". "Les meves idees
han canviat en part, no totes", matisa. Sobre la seva aparença 'skin', argumenta que era "una
moda d'aquella època, com ara es porta l'aparença hip ho
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