Un grup de militars uniformats, protagonista
d’una baralla nocturna en un pub de Bellver
 L’Ajuntament ja ha rebut la disculpa de l’exèrcit però elevarà l’incident al ple municipal perquè prengui una decisió
MIQUEL SPA | BELLVER DE CERDANYA

Un grup de militars de l’exèrcit
espanyol vestits amb els seus uniformes va ser protagonista d’una
baralla en un pub de Bellver la nit
de dissabte, quan s’estava celebrant la festa del Carnaval. Testimonis presencials han definit els
incidents com «una baralla monumental».
Els incidents van tenir lloc al
pub Vell, un dels locals amb més
tradició a la comarca, quan, passades les dues de la matinada, un
grup de militars d’unes deu persones, entre les quals hi havia un
capità i diversos comandaments
(sergents primer, sergents i caporals), va començar a increpar
clients de Bellver que anaven disfressats (sempre segons els testimonis). Segons han coincidit els
testimonis consultats, els militars
haurien ingerit alcohol abans de
ser els protagonistes de la baralla.
De mica en mica els militars
van passar de les rialles i les mofes a tenir unes actituds més increpadores cap al jovent que anava disfressat. Alguns dels joves que
en aquella hora eren al pub Vell
han relatat que, per exemple, van
agafar ous d’una comparsa de
noies que s’havien disfressat d’estruços. Els militars se’ls passaven
i se’ls trencaven al cap enmig de
rialles. Un altre testimoni ha relatat que un dels soldats va agafar les
ulleres d’un noi jove, davant la incredulitat del seu pare. D’aquesta manera, l’ambient es va anar escalfant fins que un dels militars,

sempre segons la versió que donen els testimonis, va pegar un
jove. A pesar de les peticions que
els feien molts perquè es calmessin, aquest fet va fer saltar la
guspira i el local es va veure immers en una baralla col·lectiva
en la qual es van trencar gots i ampolles. Molts dels soldats van anar
per terra, i de resultes dels cops i
els vidres trencats hi va haver alguns ferits per contusions i talls.
Veient la magnitud que prenien els fets, alguns joves es van
anar afegint a la batussa, mentre
els propietaris del local i clients
avisaven els Mossos d’Esquadra.
La baralla es va acabar quan van
arribar a Bellver dues patrulles de
la policia catalana, i van fer retirar
els militars cap al seu campament. No hi va haver detinguts.
Els quatre agents de la policia
i el capità dels militars –que els tes-

timonis asseguren que intentava
aturar la situació– van fer sortir els
militars al carrer, moment que
van aprofitar els responsables del
local per tancar la porta.
Els soldats, que tenien algunes de les seves pertinences a
l’interior del local, van començar
a colpejar la porta de l’establiment
fins a trencar-ne el pany. Tot l’enrenou es va acabar quan els militars van marxar del poble acompanyats dels Mossos cap al campament on havien passat el cap de
setmana.
Els militars provenien d’un
campament que fins diumenge es
va estar al poble de Santa Magdalena, al mateix terme municipal
de Bellver. La seva presència va fer
que durant el cap de setmana fos
habitual trobar vehicles i personal
de l’exèrcit espanyol pels voltants
del poble.

Reacció ràpida per evitar l’escàndol


Veient la magnitud dels fets i les explicacions que l’endemà mateix
va fer l’Ajuntament de Bellver, la reacció dels comandaments militars va ser ràpida. Responsables de l’exèrcit, que fins al moment de tancar l’edició no havien donat cap explicació dels fets a aquest diari, van
atendre la trucada de l’alcalde de Bellver, Xavier Porta, i li van demanar
disculpes i es van oferir a compensar els possibles danys ocasionats. També es van posar en contacte amb els responsables del pub per disculparse i fer-se càrrec dels desperfectes. Els propietaris del bar han declinat fer
declaracions per no fer més gran l’escàndol. L’alcalde de Bellver ha explicat que no ha fet una queixa formal perquè elevarà l’incident al ple municipal. L’incident va molestar agents dels Mossos d’Esquadra que s’haurien
sentit maltractats pels militars.
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El quarter de la
Collada, des de punt
de defensa per als
aliats fins a seu de
maniobres especials
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A banda del campament que durant tres dies van tenir muntat a
Bellver, els militars havien fet una
estada al quarter que l’exèrcit té al
capdamunt de la collada, dins el
terme de Toses. Aquest quarter va
ser construït acabada la Guerra Civil Espanyola com a suport de la línia Gutiérrez de defensa del Pirineu. Forma part, doncs, de la mateixa línia de defensa que els búnquers que hi ha per tota la vall del
Segre. Posteriorment també va
acollir una acadèmia militar que,
juntament amb barracons a la
Molina, va ser destinació de serveis
militars. A partir dels anys  i fins
als  l’edifici va acollir grups de les
Companyies d’Operacions Especials (COES). Avui en dia és també seu esporàdica de companyies
que fan maniobres o pràctiques
d’esquí.

El quarter de la Collada, seu militar a tocar de la Cerdanya
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El pub Vell, ahir tancat, va ser l’escenari de la baralla amb els militars

