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Un jutge investiga l’excap de la Brimo per les
càrregues contra independentistes a Girona

L'antic responsable dels antiavalots dels Mossos va ser ascendit
tres dies després de passar pel jutjat i ara és el 'número 2' de la
Comissaria d'Informació

Text: Roger Palà | @rogerpala. Fotos: Jordi Borràs | @jordiborras
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La gestió de Miquel Buch al capdavant del Departament d’Interior segueix sent turbulenta. Ara se li
obre un nou front: segons ha pogut saber CRÍTIC, el Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Girona investiga
l’excap dels antiavalots dels Mossos d’Esquadra Carles Hernández per la seva actuació durant les
càrregues contra manifestants independentistes a Girona el 6 de desembre passat. Tres dies després
de declarar davant del jutge, Hernández va ser ascendit: ara és el sotscap de la Comissaria General
d’Informació dels Mossos.

El 6 de desembre, la plataforma Borbonia i el partit ultradretà Vox van organitzar un acte sota el
lema “Girona per la Constitució” a la plaça de l’1 d’Octubre de la capital del Ter. La convocatòria va
generar contramanifestacions diverses de rebuig per part dels CDR i de grups antifeixistes. Els
Mossos d’Esquadra van ‘encapsular’ l’acte dels ‘ultres’ i van acabar carregant per dispersar els
independentistes congregats: hi va haver diversos ferits i un detingut.

El nom de Carles Hernández es va situar sota el focus aquella jornada. ‘Vilaweb’ va publicar que
Hernández, intendent responsable de la Brigada Mòbil, havia intervingut en primera fila en les
càrregues de Girona, un fet poc habitual tractant-se d’un comandament policial. En les imatges,
publicades pel diari ‘Ara’ i reproduïdes per ‘Vilaweb’, es pot veure com Hernández colpeja un
manifestant amb una porra metàl·lica extensible. El titular de ‘Vilaweb’ aquella jornada es
preguntava el següent: “Què fa l’intendent de la Brimo dels Mossos pegant a manifestants a
Girona?”. Hernàndez també apareix en la imatge principal que il·lustra aquest article, presa pel
fotoperiodista Jordi Borràs, mentre carrega contra els manifestants amb ‘tapacares’, porra
extensible i sense casc.

Les imatges de la policia catalana carregant contra els CDR van causar polèmica. L’endemà de
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l’actuació policial, el president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar canvis al Departament
d’Interior, petició que va generar una tempesta política, perquè Interior no pensava fer canvis als
Mossos. La crisi es va tancar després d’una reunió entre Torra i el conseller Miquel Buch en la qual
es va decidir que no hi hauria relleus.

Ascendit després de passar pel jutjat
Ara, segons ha pogut saber CRÍTIC, Hernández ha estat citat com a investigat pel Jutjat núm. 4 de
Girona arran de la denúncia d’R. C. L., el manifestant que va ser detingut aquella jornada. L’excap
de la Brigada Mòbil va declarar el 15 de gener passat davant del jutge i va respondre les preguntes
de la fiscalia i de l’advocat del detingut, l’exdiputat de la CUP Benet Salellas. Tres dies després
d’haver passat pel Jutjat, però, l’intendent de Mossos era ascendit pel Departament d’Interior: el 18
de gener, la policia catalana feia públic que Hernández passava a ocupar el càrrec de sotscap de la
Comissaria General d’Informació, i que el responsable de la Brimo passava a ser l’intendent Xavier
Pastor.

CRÍTIC s’ha posat en contacte amb els Mossos per recollir la seva versió sobre els fets, però la
policia catalana ha declinat fer cap comentari perquè hi ha una investigació judicial en curs. Des
dels Mossos, però, sí que es fa notar que el canvi de destinació d’Hernández “és previ al cas de
Girona” i en cap cas conseqüència d’una decisió política posterior als fets. Una decisió que tampoc
no va modificar-se després del pas de Vilamajor pels jutjats.

En primera línia i amb porra extensible
El procediment judicial contra Hernández s’inicia perquè el detingut el dia dels fets va presentar
una denúncia contra l’intendent de la Brimo el 17 de desembre passat, per un presumpte delicte de
lesions, tortura i contra la integritat moral. Segons els Mossos, R. C. L. hauria llançat una pedra
de grans dimensions contra la policia que hauria estat a punt d’impactar contra Hernández, que
va aconseguir esquivar-la. CRÍTIC ha tingut accés a la denúncia del detingut, que nega haver llançat
la pedra i afirma que va ser colpejat amb les porres pels Mossos, aportant un informe mèdic sobre
les lesions que va patir.

El que resulta particular del cas és que no és habitual que el cap de la Brimo prengui part de manera
directa en una càrrega. De fet, com admet el mateix Hernández, no duia el “pack complet”
d’antiavalots (ni el casc ni la porra llarga; però, segons la seva declaració, es va veure obligat a fer-
ho per repel·lir “un acte sorpresa”. Així ho afirma en la seva declaració davant del jutge, a la qual ha
tingut accés aquest mitjà.

Un dels punts que cridaven l’atenció és que Hernández, com es veu a les imatges, hagués fet servir
la porra extensible, un tipus de defensa que ha estat molt criticada per la seva perillositat.
Hernández afirma que els Mossos tenen assignades dues defenses, “una de curta i una de llarga”, i
que només portava la curta “perquè no és habitual que el cap de la Brigada hagi de fer-ne ús”.

Hernández també va afirmar que la convocatòria de la ultradreta estava realitzada “segons la
normativa vigent” i havia sigut “notificat legalment”. Hernández nega haver colpejat el detingut
amb la seva porra i afirma que aportarà una imatge en què es veu un altre policia colpejant-lo.

La CUP de Girona vol que l’Ajuntament es personi com

https://www.ccma.cat/324/torra-dona-fins-dimarts-a-buch-per-fer-canvis-a-la-conselleria-dinterior/noticia/2891378/
https://mossos.gencat.cat/ca/comunicacio/noticies/nota-premsa/?id=322342
https://www.elcritic.cat


Crític SCCL - www.elcritic.cat
3 / 3

acusació popular
Després de la publicació d’aquest reportatge de CRÍTIC, La CUP-Crida per Girona ha sol·licitat al
govern gironí que es personi com a acusació popular en el procés judicial obert. En el seu moment
els cupaires, van denunciar que l’actuació policial havia estat “totalment desproporcionada”, i van
criticar que els Mossos “es dediquessin a reprimir manifestants independentistes i antifeixistes, i a
protegir l’acte ultradretà de Vox i Borbonia”.

Des de la formació consideren que el consistori “ha d’implicar-se activament contra qualsevol
vulneració de drets i llibertats a la ciutat”, i per això al Ple municipal del proper dilluns 11 de febrer,
sol·licitaran que l’Ajuntament es personi com a acusació popular en el cas. “Cal denunciar i
combatre la repressió contra el moviment independentista, especialment quan té lloc a la ciutat, i
l’Ajuntament no pot restar-ne al marge”, han conclòs.
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