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NOTA DE PREMSA 
 

Comença a Madrid el judici sobre els atemptats d’agost de 2017 

a Catalunya, envoltats de dubtes sobre el paper dels serveis 

secrets espanyols 

10 de novembre de 2020 
 
El 16 d’agost de 2017 al vespre, una gran explosió va esfondrar una casa a les 

afores del poble d’Alcanar, prop de la frontera entre Catalunya i el País Valencià. 

Inicialment es va relacionar amb la producció clandestina de drogues, i a l’interior 

s’hi van trobar els cossos de dues persones. Sorprenentment, la Guardia Civil 

espanyola va intentar fer-se càrrec de les investigacions, cosa que van impedir els 

Mossos d’Esquadra, la policia catalana. L’endemà, una furgoneta va baixar a tota 

velocitat per la Rambla de Barcelona, matant 13 persones i ferint-ne més d’un 

centenar. El conductor de la furgoneta encara va matar una persona més en la 

seva fugida. Hores després, en un altre atemptat amb cotxe a Cambrils va morir 

una dona, quedant ferides sis persones més. L’autor de l’atemptat de Barcelona i 

els cinc de l’atac de Cambrils van ser tots ells morts pels Mossos. 

La immediata i exemplar reacció de la policia catalana, que va ser objecte d’una 

feroç campanya de desprestigi per la premsa nacionalista espanyola, no només va 

permetre de desarticular el comando gihadista, sinó que va constatar la relació 

entre l’explosió d’Alcanar i l’atemptat de Barcelona: el comando preparava pel 20 

d’agost un atac de gran magnitud a la Sagrada Família amb entre 200 i 500 quilos 

d’explosiu. La destrucció de la casa d’Alcanar l’havia frustrat, i els terroristes van 

optar pels atacs amb vehicles. 

Les investigacions de la policia catalana van anar més enllà i van descobrir 

sorprenents vincles entre els serveis secrets espanyols i un dels membres del 

comando, Es-Satti, ex-imam de Ripoll, un poble dels Pirineus catalans, suposadament 

mort en l’explosió d’Alcanar. Es-Satti, abans de ser imam a Ripoll havia estat 

condemnat per tràfic de drogues, i a la presó havia rebut visites de la Guardia Civil 

i del centre nacional d’intel·ligència espanyol (CNI). També va ser visitat per la policia 

espanyola a Ripoll, i aquesta escoltava els telèfons del comando fins dies abans de 

l’atemptat i estava al corrent dels preparatius.1 Tot i això, ni les autoritats de Ripoll 

ni la policia catalana van ser mai informats per la policia espanyola dels antecedents 

 
1 https://www.publico.es/politica/exclusiva-iman-ripoll-1-cerebro-masacre-ramblas-confidente-cni-dia-
atentado.html  
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de tràfic de drogues d’Es-Satti, dels seus contactes gihadistes ni del risc d’atemptat. 

Sembla, inclús, que dos integrants dels comando havien passat un temps a Suïssa.2 

Aquets fets succeïen en un context molt particular: per l’1 d’octubre d’aquell any 

s’havia programat la celebració d’un referèndum d’independència a Catalunya, i les 

autoritats espanyoles intentaven desesperadament d’impedir que tingués lloc. 

Avui comença a l’Audiència nacional espanyola el judici de tres persones 

relacionades amb els atemptats (dos membres de la cèŀlula i un coŀlaborador), i la 

majoria d’ombres que rodegen els fets segueixen sense aclarir-se: 

- ¿Per què el jutge instructor es va negar a investigar els vincles amb el CNI?3 

- ¿Per què el parlament espanyol s’ha negat a crear una comissió d’investigació dels 

atemptats?4 

- ¿Per què els serveis d’inteŀligència espanyols no van avisar dels preparatius dels 

atemptats? 

- ¿Va morir realment Es-Satti a l’explosió d’Alcanar?5 

- ¿A què es referia l’ex ministre del PP, García-Margallo, quan al juliol de 2017 va 

declarar que “la segona quinzena d’agost passaran coses a Catalunya”?6 

 

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) és una organització civil que agrupa ciutadans catalans 

d’ideologia diversa favorables a la independència de Catalunya. L’ANC, independent dels partits 

polítics i les institucions governamentals catalanes, és l’entitat que ha organitzat les 

manifestacions pacífiques i massives en suport a la independència de Catalunya cada Onze 

de Setembre, dia de la festa nacional catalana. Quedem a la seva disposició per a més 

informació: ancsuisse@gmail.com. 

 

 
2 https://www.swissinfo.ch/eng/society/las-ramblas-_swiss-president-condemns-cowardly-barcelona-
attack/43447554  
3 https://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-no-investigara-supuestos-vinculos-cni-iman-ripoll-verlo-
innecesario-irrelevante-20190919180700.html 
4 https://www.vozpopuli.com/politica/congreso-ERC-JxC-CNI-atentado-barcelona-17A_0_1273672698.html 
5 https://www.lavanguardia.com/vida/20200610/481704036619/alonso-cuevillas-no-hay-certeza-de-que-es-
satty-este-muerto.html  
6 https://www.levante-emv.com/espana/2017/07/10/margallo-asegura-tolerar-acto-desobediencia-
13714787.html 
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