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CAUSA “INCINERADORA”, ARXIVADA
Ja fa temps que el Cos de Mossos d’Esquadra estem al punt de mira de certa “caverna mediàtica”,
actors polítics i socials que només busquen el desprestigi i la desestabilització del nostre cos. Portem
anys patint calúmnies i manipulacions amb finalitats partidistes, sinó polítiques, que atempten contra
la nostra dignitat i professionalitat. Amb la resolució dels atemptats de Barcelona el cos va demostrar,
amb fets, estar a l’avantguarda de les millors policies. Malgrat tot, aquesta professionalitat, així com
la presumpció d’innocència, sempre ha estat qüestionada per certs estaments, els quals sembla que
no professaven amb la idea d’un Cos de Mossos d’Esquadra capaç de gestionar de manera integral
la seguretat dels ciutadans de Catalunya, de forma apolítica i neutral.
El relat de les “fake news”, on es donava una imatge totalment manipulada del nostre cos de policia,
es va veure abonat en gran manera el 26 d’octubre de 2017 quan es va acusar al CME de cremar, a
la incineradora de Sant Adrià del Besòs, documents que suposadament incriminaven el Major
Trapero, de la destrucció de proves d’espionatge a polítics, de la captació mossos com a espies en
un pis franc, de la destrucció de documents sobre la casa reial... Doncs bé, ara el jutjat d’instrucció
número 22 de Barcelona ha ordenat l’arxiu de les 17 querelles i denúncies presentades manifestant
que ‘tota la informació s’ha obtingut amb mitjans legals, no hi ha cap intromissió en cap fitxer secret,
no s’ha intervingut cap telèfon, no s’ha interceptat cap correspondència ni s’ha entrat a cap domicili.’

Celebrem la sentència del jutjat d’instrucció número 22 de Barcelona arxivant
les querelles i denúncies presentades contra els Mossos d’Esquadra.
Davant dels recursos interposats per la Fiscalia, com per la resta de les parts, també volem ser
cautelosos, i esperarem la confirmació de l’arxiu definitiu de la causa.
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