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?El TSJC manté la vigilància
continuada als jutjats de Balaguer,
Cervera i Solsona per la «intensitat
de risc»
Es redueix la protecció de la majoria de jutjats catalans durant els matins
laborables tret del Palau de Justícia, de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, així
com dels jutjats del Vendrell, Gandesa i Berga

Imatge del cotxe policial al jutjat de Balaguer | ACN

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha
ordenat rebaixar la protecció policial presencial permanent als jutjats catalans, de manera que es
retirin els Mossos d'Esquadra durant el dia, de 8.00 a 15.00 els dies laborables, i es mantinguin
la resta d'hores.
No obstant, Barrientos ordena en un escrit adreçat al comissari cap dels Mossos d'Esquadra,
Miquel Esquius, que es mantingui mantenir la vigilància continuada del Palau de Justícia, seu de
l'Audiència de Barcelona i el TSJC, de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, així com dels jutjats
del Vendrell, Gandesa (Tarragona), Balaguer, Cervera, Solsona (Lleida) i Berga (Barcelona), en
considerar que en ells s'hi manté "la intensitat del risc".
El TSJC va ordenar als Mossos una vigilància policial presencial i permanent a totes les seus
judicials de Catalunya després que la matinada del 4 de febrer els CDR actuessin simultàniament
a 26 edificis, en els quals van fer pintades i van llançar excrements.
Hi ha risc alt d'atac
En el document, el president del TSJC constata que han transcorregut tres mesos de l'aplicació
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efectiva de l'operatiu Toga dels Mossos sense que hagin identificat les persones responsables
dels atacs, per la qual cosa es manté "el risc alt de la seva repetició", però rebaixa el dispositiu de
seguretat per optimitzar els recursos públics.
La decisió serà comunicada al Consell General del Poder Judicial (CGPJ), la Conselleria de Justícia,
la Fiscalia Superior de Catalunya, els presidents de les quatre audiències provincials i els degans
dels partits judicials de Catalunya.
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