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El ministre de Justícia acusa els
Mossos de no «protegir» prou les
vies de l'AVE
"Sembla que no hi ha hagut tanta atenció com la que seria desitjable", assegura
Rafael Catalá que anteriorment havia estat secretari d'estat d'Infraestructures |
La ministra de Foment ahir ja va assenyalar que el 50% dels robatoris en vies es
produeixen a Catalunya
El robatori o sabotatge a l'AVE
(http://www.naciodigital.cat/noticia/96099/mossos/investiguen/si/caos/ave/estat/acte/sabotatge)
va camí de convertir-se en una tempesta política entre governs. El ministre espanyol de Justícia,
Rafael Catalá, ha acusat els Mossos d'Esquadra de no "protegir" suficientment les vies d'alta
velocitat l'endemà del caos que va afectar 40 trens i 13.500 viatgers.
Catalá ha assegurat que el Ministeri de Foment va demanar col·laboració en dues ocasions a la
Generalitat per evitar robatoris a les línies d'alta velocitat. "Sembla que no hi ha hagut tanta atenció
com la que seria desitjable", ha afirmat en referència als fets d'aquest dijous quan es van tallar
diversos cables de fibra òptica en un punt situat entre Vilafranca del Penedès i Gelida.
El ministre de Justícia va ser fins fa any secretari d'estat d'Infraestructures. Precisament la
ministra Ana Pastor, la seva anterior cap, ahir ja va assenyalar que el 50% de robatoris en vies
es produeixen a Catalunya
(http://www.naciodigital.cat/noticia/96112/ministra/foment/no/descarta/sabotatge/qualifica/caos/av
e/fets/gravissims) en la segona referència implícita que feia sobre la presumpta manca de
protecció de l'infraestructura
(http://www.naciodigital.cat/delcamp/noticia/54785/robatoris/coure/baixat/23/primer/semestre/any/
2015) . Catalá ha recordat que la competència és dels Mossos d'Esquadra i ha afegit que
recorda "perfectament quan se li va demanar a la Generalitat més col·laboració i intensitat en la
vigilància".
Abona la tesi del sabotatge
Catalá també ha apuntat a la tesi d'un sabotatge -i no d'un robatori- tot i que no ha volgut fer
cap referència al mòbil dels fets. En aquest sentit ha recordat que es va produir un tall a la fibra
òptica que "cal saber fer" i que es va produir en una zona sense càmeres. "No sembla que estigui
associat a un robatori de material", ha sentenciat. En tot cas ha recordat que el sabotatge es
troba en una "fase inicial d'investigació" i que un cop acabi aquesta tasca previsiblement es
traslladarà una denúncia davant la Fiscalia.
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