
El cap dels Mossos 
obeeix la fiscalia i 
desatén Puigdemont

El fiscal insta Trapero a 
requisar les urnes i impedir  
la celebració del referèndum
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E
l major dels Mossos d’Es-
quadra, Josep Lluís Trape-
ro, va decidir ahir acatar 
les instruccions de la Fisca-

lia Superior de Catalunya d’investi-
gar i impedir els preparatius i la ce-
lebració del referèndum indepen-
dentista previst per a l’1 d’octubre. 
Va desatendre així la crida que po-
ques hores abans havia llançat el 
president Carles Puigdemont a la 
policia catalana perquè incomplis-
sin el manament judicial.
 En un comunicat intern dirigit 
a tots els agents del cos policial ca-
talà, el major Trapero adjunta les 
instruccions de la fiscalia perquè 
es portin a terme les accions polici-
als corresponents davant actes que 
executin «autoritats, funcionaris 
públics o particulars en connivèn-
cia amb els anteriors, dirigits a pre-
parar i celebrar el referèndum d’au-
todeterminació, ja que són indici-
aris de delictes de desobediència, 
prevaricació i malversació».
 Trapero també comunica amb 
aquesta ordre que la Comissaria 
d’Informació serà l’encarregada de 
centralitzar tots els atestats de cada 
actuació. Amb independència, ma-
tisa, de les actuacions que els agents 
hagin de realitzar de manera imme-
diata quan la urgència de la situa-
ció ho requereixi.

CONSUMACIÓ DEL DELICTE / El fiscal su-
perior de Catalunya, José María Ro-
mero de Tejada, s’havia reunit ahir 
al matí amb el major Trapero i amb 
els màxims comandaments de la 
Policia Nacional i la Guàrdia Civil, 
el comissari Sebastián Trapote i el 
general Ángel Gozalo Martín, res-
pectivament, per comunicar-los les 
ordres del fiscal general de l’Estat 
d’impedir qualsevol acte de prepa-
ració de l’1-O a fi d’evitar la «consu-
mació del delicte». En aquest sentit, 
els va informar de l’obligatorietat 
de «requisar urnes», sobres electo-
rals, manuals, propaganda i ele-
ments informàtics destinats a la ce-
lebració de la consulta unilateral.
 Davant d’aquestes ordres, el Go-
vern va exercir ja de forma poc dis-
simulada la desobediència. A pri-
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mera hora del matí i abans de la 
reunió del fiscal superior amb Tra-
pero, Puigdemont va declarar a 
RAC-1: «Els Mossos tenen com a fun-
ció principal garantir la seguretat 
de la gent. L’1-O garantiran la segu-
retat de la gent. La policia no ha de 
fer política». El president va instar a 
«deixar tranquil·les» les policies ca-
talanes, i després d’això va afegir: 
«Hi haurà 6.000 urnes pel territori, i 
entre escollir retirar urnes o vetllar 
per la seguretat, crec que les polici-
es, totes, tenen prioritats a la vida. 
Retirar una urna no és perseguir un 
delicte, organitzar un referèndum 
no és un delicte».

 Hores després, el portaveu del 
Govern, Jordi Turull, va exteriorit-
zar la mateixa reflexió que Puigde-
mont en un to de desacatament evi-
dent a les instruccions judicials: «La 
prioritat del Govern i la seva poli-
cia és lluitar contra el terrorisme. 
La confiança en les decisions que 
prengui el major Trapero és total i 
absoluta. És molt més útil que dedi-
quem tots els efectius que puguem 
a la lluita contra el terrorisme».

CONNIVÈNCIA / En la instrucció de la 
Fiscalia General de l’Estat s’ordena 
a totes les unitats de la policia judi-
cial que actuïn davant qualsevol ac-
te executat per autoritats, funcio-
naris o «particulars en connivència 
amb aquells» dirigits a preparar i 
celebrar el «referèndum d’autode-
terminació il·legal».
 Trapero va accedir a la seu de la 
fiscalia, al carrer de Pau Claris de 
Barcelona, poc abans de les dotze 
del migdia, hora a la qual havia si-
gut citat amb els dirigents de la res-
ta de cossos de seguretat. Nombro-
sos fotògrafs i càmeres de televisió 
esperaven la seva arribada. 
 Altres comandaments policials 
citats a la reunió, que va consistir 
a comunicar oficialment la decisió 
de la fiscalia general i va durar tot 
just mitja hora, van preferir accedir 
en cotxe pel pàrquing de la fiscalia. 
«Ha sigut una reunió formal. No hi 
ha hagut cap comentari. Cadascú 
sap el que ha de fer», va assegurar a 
aquest diari una font present en la 
reunió.

«MESURES NECESSÀRIES» / La Fiscalia 
General de l’Estat va dictar dijous 
passat un ofici en què ordena a les 
forces de seguretat de l’Estat a 
Catalunya que adoptin les «mesu-
res necessàries» per impedir la pro-
moció, organització i celebració del 
referèndum unilateral «il·legal». Per 
fer-ho, les commina a intervenir 
efectes i «instruments» destinats a 
aquest objectiu. Si és necessari, de-
mana als agents que requereixin 
autorització judicial per a possibles 
entrades i registres i redactar ates-
tats davant qualsevol actuació a ni-
vell provincial o local d’autoritats, 
funcionaris o particulars. H

El president anima sense èxit 
la policia catalana a incomplir 
el manament judicial

El major Josep Lluís Trapero arriba ahir a la Fiscalia Superior.

Cegueses
persistents

D
esprés de la manifesta-
ció de l’11-S, l’hora de 
la veritat. Ahir el Tri-
bunal Constitucional 

(TC) va suspendre la segona llei 
de ruptura, el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
va comunicar la suspensió pel 
TC de la primera, la del referèn-
dum, així com les querelles de la 
fiscalia contra el Govern català i 

la mesa del Parlament. A més, el fis-
cal en cap de Catalunya va ordenar 
als cossos de seguretat (Policia, 
Guàrdia Civil i Mossos) la incauta-
ció de les urnes i paperetes que pu-
guin servir per al referèndum. 
 És difícil que en aquestes cir-
cumstàncies la Generalitat pugui 
portar a terme el referèndum amb 
les garanties que pretenia. L’envi-
ament de les paperetes i les ubica-
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TV-3 pot  
informar, però  
no publicitar 
el referèndum

33 El Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya ha notificat a les 
direccions de TV-3 i Catalunya 
Ràdio, tal com s’està fent amb al-
tres organismes públics i alts 
càrrecs, la suspensió del refe-
rèndum unilateral de l’1-O i la se-
va obligació d’«impedir o paralit-
zar» iniciatives que suposin «ig-
norar o eludir» la decisió del 
Tribunal Constitucional. S’inclou 
l’ordre d’abstenir-se d’«iniciar, 
tramitar, informar o dictar qual-
sevol acord» sobre la consulta. 
Segons fonts judicials, el que es 
prohibeix és usar els suports de 
la televisió pública per publicitar 
el referèndum, no pas oferir notí-
cies sobre l’1-O.

33 El que està fent el TSJC és sim-
plement notificar l’acord del 
Constitucional, sense afegir ni 
treure cap expressió. És un mer 
tràmit administratiu. En el mateix 
text s’avisa que en el supòsit que 
es facin actuacions contràries a la 
prohibició, aquestes serien de 
«nul·litat radical». A més a més, els 
seus autors podrien cometre un 
delicte de desobediència que, 
d’entrada, està castigat amb la in-
habilitació. J. G. A.


