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Els Mossos obren
diligències per la
baralla dels militars
en un pub de Bellver
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 Testimonis de l’incident asseguren que un

dels soldats va llançar una navalla a la porta
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Els Mossos d’Esquadra han
obert diligències per la baralla
col·lectiva que un grup d’uns deu
militars van provocar la nit de dissabte al Pub Vell de Bellver de
Cerdanya. Segons va confirmar
ahir el cos policial, els responsables
del negoci han interposat una denúncia per un delicte de danys,
amb la qual cosa els agents han fet
una investigació per establir els fets
i han redactat un informe que ja és
damunt la taula de la jutgessa de
Puigcerdà. Això podria comportar
que la magistrada citi a declarar els
militars implicats, que, segons la
decisió de la jutgessa, podrien haver de tornar de les seves casernes
d’origen. Alguns dels testimonis
van explicar que els mateixos militars els havien dit que venien de
Sevilla.
Fonts oficials del Mossos d’Esquadra van confirmar que els
agents que dissabte a la nit van intervenir en la baralla, per bé que
quan van arribar ja havia finalitzat,
van identificar els militars que hi
havien pres part. Des del cos han
argumentat que no se’ls va detenir
perquè molt probablement la seva
actuació rebrà la catalogació de falta i no pas de delicte. En tot cas,

serà la magistrada la que determinarà, sobre la base de l’atestat
policial, en quin grau les destrosses i l’aldarull provocat al pub de
Bellver pels militars són delicte o
falta i, per tant, si crida a declarar
totes les parts per iniciar un procés
judicial o, per contra, arxiva el
cas. Es podria donar el cas que un
pacte entre els militars i els propietaris del negoci obliguessin la
magistrada a arxivar el cas. Els
responsables del Pub Vell mantenien ahir la seva negativa a oferir
la seva opinió dels fets.
La caserna de la Collada, on s’estaven els soldats que van anar a Bellver

Es van encarar als Mossos
Segons han explicat fonts del cos
policial, els militars es van encarar
als agents i en un moment fins i tot
els van desafiar les demandes perquè marxessin del poble tancantse en un caixer automàtic. Va ser
tan sols en aquest moment quan
algun dels militars van increpar els
agents per una suposada animadversió a l’exèrcit espanyol i l’estat en general, segons han explicat
des del cos policial. Els agents,
però, no van caure en la provocació. Aquestes mateixes fonts han
explicat que els problemes amb els
militars que cada any es desplacen
a la Cerdanya per fer-hi maniobres

Els testimonis no
volen parlar per
por de possibles
represàlies per
part de l’exèrcit

no són nous i s’han queixat de patir una situació de certa precarietat de mitjans.
A mesura que es calma la tensió –tot i això la calma no fa desaparèixer el temor per possibles represàlies– van apareixent noves dades de la baralla. Segons han explicat joves presents al pub, una vegada els militars van ser al carrer
i el local va tancar-los la porta, un
dels soldats es va treure del cinturó una navalla de mida mitjana i la
va llançar contra l’establiment.
L’arma blanca es va clavar a la
porta del local sense provocar cap
ferit i de seguida un dels militars

que semblava no haver begut com
els altres la va agafar i la va tornar
a desar a l’uniforme del que l’havia llançat. Aquests testimonis
també han relatat que en arribar
els Mossos els militars van mirar de
fugir, però que els agents els van interceptar a uns cinquanta metres
del local, on els van identificar.
Des de l’exèrcit espanyol van admetre ahir conèixer els fets i van explicar que els responsables directes de la baralla estan preparant
una resposta pública , que podria
anar acompanyada, a escala interna, de sancions exemplars als
militars.

Les possibles represàlies per
part dels responsables de l’exèrcit fa que els clients del Pub Vell
de Bellver que la nit de dissabte
van presenciar la baralla amb els
militars tinguin molta por d’explicar el que van veure. Cap dels
testimonis que darrere l’anonimat han denunciat els fets no vol
aparèixer públicament manifestant-se en contra la institució
armada. En aquesta mateixa situació es troben els joves que
anaven disfressats en colla i que
van ser increpats directament
pels comandaments militars. Alguns d’aquests joves han explicat
que abans que s’iniciés la baralla els soldats ja van mostrar-se
amb una actitud «xulesca». Segons han relatat aquests testimonis, en el moment en què es
va desencadenar la baralla, en la
qual creuen que van sortir més
mal parats els militars, tothom es
va posar a cridar. Alguns van
sortir al carrer i altres fins i tot es
van refugiar en cases veïnes. Tot
plegat va crear una certa situació
de pànic, segons han explicat
alguns dels presents. De mica en
mica, però, els joves del poble van
poder anar traient tots els soldats
al carrer, amb la qual cosa la situació es va poder controlar, si
més no dins del local. L’arribada
de les patrulles dels Mossos d’Esquadra va permetre a l’establiment recuperar la calma, que a
pesar d’això va tancar.

