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La confessió d'un dels acusats, clau
en el cas Stroika
Els Mossos van confiscar propaganda de partits polítics legals d'ultradreta en els
registres a cases i locals dels detinguts
Imatge dels jutjats de Manresa. Foto: Mar Martí

L'aixecament del secret de sumari del cas de l'agressió feixista davant de la sala de festes
manresana Stroika va deixant poc a poc petits rastres de com va anar la investigació de Mossos.
Segons els informes amb els que es treballa, els neonazis van actuar com un "comando
terrorista" fent servir les bengales per crear confusió i facilitar tant l'atac com la posterior fugida.
Per als Mossos "la venjança" pel què va passar a un concert nazi que es va fer al barri de
Poblenou de Barcelona el dia de la hispanitat de 2011 és el principal motiu de la brutal acció de
Manresa. El passat 12 d'octubre un grup de joves antifeixistes van llançar pedres i ampolles
contra la porta del local The Other Place on s'hi celebrava un concert de música neonazi
organitzat pel partit ultra Democracia Nacional. Per aquella acció es van detenir dos joves
antifeixistes que, després de declarar, van quedar en llibertat.
Durant la investigació de l'agressió de Manresa, ningú no va identificar la matrícula de la furgoneta
Mercedes que va servir per transportar els 15 neonazis fins a les portes de la sala Stroika, però
altres detalls han permès localitzar-la. Durant les detencions i registres els Mossos van confiscar
armes blanques, material neonazi i propaganda de partits polítics legals d'ultradreta. En els
interrogatoris, la confessió d'un dels detinguts, ara en llibertat, va aportar informació molt valuosa a
la policia, que va ser traslladada a la jutgessa titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 2 de Manresa, junt a converses telefòniques degudament transcrites i al contingut dels
ordinadors intervinguts.
Els detinguts s'enfronten a acusacions
(http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/27772/algun/dels/detinguts/cas/stroika/podria/sum
ar/anys/condemna) per dos delictes de lesions, temptativa d'assassinat, incendi, pertinença a
banda organitzada i tinença il·lícita d'armes. Tot i la confiscació de propaganda política ultra, nazi i
organitzada, l'estètica sking dels detinguts i les proclames nazi llançades durant l'atac, la
investigació no ha inclòs l'agreujant ideològic en les acusacions.
Cal recordar que a causa de l'acció "premeditada i executada de forma ràpida i eficaç" per part dels
neonazis, un dels tres joves agredits va passar tres setmanes ingressat a l'hospital i encara té
seqüeles. El divendres 15 de juny, onze dels dotze detinguts declaraven davant de la jutgessa que
decretava presó provisional sense fiança per a nou d'ells. L'altre detingut es possava a disposició del
Fiscal de Menors.

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/27826/confessio-dels-acusats-clau-cas-stroika
Pagina 1 de 1

