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Els Mossos perseguiran els
responsables de l'atac a la
comissaria de Vic
El conseller d'Interior destaca que l'atac "no té precedents" i que "va ser
violència gratuïta"

Comencen a reparar les destrosses a la comissaria de Vic | Josep M. Montaner

"Mai havíem viscut un intent d'assalt d'aquesta magnitud contra una comissaria dels Mossos". El
conseller d'Interior, Miquel Samper, i el comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero,
s'han mostrat molt contundents en les valoracions dels aldarulls d'ahir a la nit arreu del territori en
les manifestacions contra la detenció de Pablo Hasél. Les autoritats policials han afirmat que les
concentracions van començar amb un caire pacífic i divers, però van derivar en moviments violents
que van generar "una violència gratuïta".
Interior assegura que també es prepara per a les noves manifestacions que estan convocades
aquesta tarda a diverses ciutats de Catalunya, incloses Barcelona i Lleida. Samper ha pregat a la
població que les concentracions "siguin pacífiques".
Pel que fa a les persones ferides per l'actuació policial, Samper ha insistit en que "no té tota la
informació necessària" i que ho valorarà més endavant: "Com en tots els casos, si s'han produït
errors, s'actuarà d'ofici, com sempre", ha assegurat. El responsable d'Interior també ha descartat
valorar la situació dels manifestants ferits per projectils de foam dels agents policials.
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L'assalt a la comissaria de Vic
L'intent d'assalt a la comissaria de Vic ha estat la màxima preocupació del cos de la policia
catalana. Molinero ha explicat que hi ha onze agents ferits a les dependències policials de la
capital d'Osona. En aquest sentit, Samper ha assegurat que "es perseguiran els responsables
d'aquests incidents violents" no només a Vic, sinó a tot el territori. El conseller d'Interior ha volgut
posar èmfasi en que aquest atac "no té precedents" i cal un estudi sobre la millora del model
actual dels Mossos d'Esquadra i dels protocols de seguretat.
El conseller d'Interior ha començat la roda de premsa de valoració dels aldarulls d'ahir després
d'haver-se reunit al complex Égara amb tots els comandaments dels Mossos, encapçalats pel
comissari Trapero, que no ha acabat compareixent.
Samper ha volgut mostrar el seu rebuig a la interpretació del codi penal espanyol contra la llibertat
d'expressió, però ha recordat que "la violència no té cabuda" en qualsevol mena de manifestació.
"Ahir es va atacar una institució catalana", ha assegurat el responsable del Departament d'Interior.
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