
Crític SCCL - www.elcritic.cat
1 / 2

L’Ajuntament de Barcelona demana la
imputació dels 28 caps policials de l’1-O

CRÍTIC ha tingut accés a l'escrit on el consistori identifica per
primer cop els responsables dels grups i nuclis operatius que van
actuar contra el referèndum

Roger Palà

L’Ajuntament de Barcelona, que exerceix l’acusació popular en la causa que investiga la violència
policial de l’1 d’Octubre, ha presentat un nou escrit d’imputació en què demana al jutge que citi
com a investigats un total de 28 inspectors i sotsinspectors de la Policia Nacional. Aquests
agents són els responsables dels nuclis i grups operatius que van actuar en un total de 27 escoles de
la ciutat de Barcelona durant el referèndum de l’1 d’Octubre. El titular del Jutjat d’Instrucció núm. 7
investiga des de fa mesos l’actuació de la policia durant el referèndum a la capital: de moment, hi ha
50 policies investigats i 22 causes obertes per intervencions policials arreu de la ciutat.

CRÍTIC ha tingut accés al nou escrit d’imputació presentat pel consistori, que va ser registrat el 27
de setembre passat, i on consten els números d’identificació i els noms en codi dels 28 policies
responsables de les unitats antiavalots que van intervenir durant tot el dia a la ciutat de Barcelona.
Vuit d’aquests policies ja havien estat citats com a investigats per accions concretes que havien
comès, però ara l’Ajuntament vol que el jutge els investigui també com a responsables de l’operatiu.

Opacitat de la cadena de comandament
Sobre la cadena de comandament de l’operatiu policial de l’1-O hi ha encara nombrosos interrogants
oberts. No ha quedat acreditat encara qui va donar les ordres i dirigia tota l’operació. Els advocats
de l’acusació popular, però, han aconseguit identificar els policies responsables de cada grup
operatiu a través de l’anàlisi de la informació remesa al Jutjat per part del Ministeri de l’Interior. En
el “cuadrante de núcleos y grupos orgánicos adscritos a los mismos“, hi consten un total de
28 agents, que serien tots ells responsables d’un grup que operava sobre el terreny. En total, hi
havia 8 responsables de nucli i 20 responsables de grup operatiu. L’Ajuntament vol que se’ls
investigui per delictes de lesions, contra la integritat moral, desordres públics o coaccions, entre
d’altres.

Entre els policies dels quals es demana la imputació hi ha, per exemple, l’agent amb número
d’identificació UC50, que va actuar a l’escola Ramon Llull i que CRÍTIC ja va identificar en aquest
reportatge sobre els policies més agressius de l’1 d’Octubre. L’agent, segons consta en la
documentació de la causa, hauria desencadenat amb la seva actuació les càrregues que van acabar
en els trets de pilotes de goma que van suposar la pèrdua d’un ull a Roger Español.
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Avui dia, i en espera que el jutge resolgui sobre aquestes noves 28 imputacions, hi ha un total de 50
policies investigats en la causa. D’aquests, 8 són inspectors en cap, responsables d’operatiu d’alguna
de les 27 escoles de la ciutat on va haver-hi actuació policial. HI ha 22 peces obertes, de les quals 14
s’han reobert a instància de l’acusació popular de l’Ajuntament. Els alts càrrecs d’Interior durant l’1-
O afirmen que les decisions sobre com i quan la policia havia de carregar no depenien d’ells.
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