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La incomoditat de Trapero
«El major ha comparegut al Suprem per defensar-se i desfer les tesis que
l'assenyalen a ell i als seus 17.000 homes armats com l'ariet de la rebel·lió»
L'esperava tothom. El tribunal, les acusacions i les defenses. El major dels Mossos d'Esquadra,
Josep Lluís Trapero, era un dels testimonis estrella cridats a declarar en el judici de l'1-O. De la mà
de la seva advocada, Trapero ha accedit a seure davant dels set magistrats del Suprem per
respondre les preguntes que se li plantejaven malgrat el procediment penal que pesa sobre ell i
pel qual la Fiscalia li demana onze anys de presó.
El major ha aprofitat la compareixença per distanciar-se del full de ruta del Govern fent
constar en acta que se sentia incòmode amb el referèndum i amb la gestió del llavors titular
d'Interior, Joaquim Forn, que avui s'asseu al banc dels acusats. Una incomoditat que ha
emfatitzat titllant Forn d'?irresponsable? per dir que els Mossos garantirien l'1-O.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/175466/trapero/atribueix/forn/irresponsabilitat/gestio/interior/a
bans/1-o) I que ha reblat a la tarda revelant que tenia un pla per detenir el govern de Puigdemont
arribat el cas.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/175479/trapero/narra/al/suprem/divorci/dels/mossos/amb/gov
ern/puigdemont)
Clar i sense titubejar, Trapero ha demostrat que tenia moltes ganes de defensar-se i desfer
les tesis que l'assenyalen a ell i als seus 17.000 homes armats com l'ariet de la rebel·lió. I és que
tots els testimonis de les acusacions han apuntat directament i reiterada a la policia catalana, i el
major no ha volgut desaprofitar l'oportunitat de rebatre-ho marcant distàncies amb el procés tot i
haver-ne estat una de les icones de forma involuntària.
Amb tot, Trapero semblava alliberat per poder fer una declaració contundent i sense
matisos, conscient de no estar perjudicant les defenses dels processats. I és que el divorci que
ha narrat entre el Govern i els Mossos treu romanticisme al relat dels fets de l'octubre però
dificulta encara més que es pugui sostenir l'acusació de rebel·lió.
El major ha apuntat a ordres contradictòries per part de les instàncies judicials, i ha remarcat
que el dispositiu policial de l'1-O tenia com a única funció complir amb el manament judicial.
L'excap dels Mossos no ha escatimat detall del material intervingut pel seu cos durant el
referèndum
(https://www.naciodigital.cat/noticia/175465/video/trapero/defensa/mossos/amb/xifres/collegis/tanc
ats/1-o) : 432 urnes, 90.000 paperetes, 70.000 sobres, quatre ordinadors, un mòbil i documentació
de com es funcionava el procés de votació.
Altre cop, Trapero ha evidenciat fortes desavinences entre els cossos policials. Ha admès
haver criticat el nomenament ?polític? del tinent-coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los
Cobos,
(https://www.naciodigital.cat/noticia/175461/trapero/considerava/perez/cobos/comandament/tipus/
politic?rlc=p1) com a coordinador dels operatius i haver-ho explicitat internament al seu cos amb
un correu. I també ha carregat tot denunciant mala coordinació i comunicació amb la policia
espanyola tant l'1-O com el 20-S. I, finalment, ha contradit el relat de la por de la secretària judicial
tot assegurant que el cordó que havia previst per permetre-li la sortida del departament
d'Economia era ?segur?
(https://www.naciodigital.cat/noticia/175406/trapero/defineix/segur/dispositiu/fer/sortir/comitiva/judi
cial/20-s) .
L'esperada declaració de Trapero, que ha mantingut en alerta la defensa de Forn, deixa clar
https://www.rubitv.cat/opinio/19291/incomoditat/trapero
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que la causa que està sent jutjada al Suprem marcarà el camí a la resta de processos judicials que
se'n deriven. El major ho tenia clar i no ha volgut desaprofitar l'oportunitat.
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