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BARCELONA GIRONA LLEIDA TARRAGONA

Directori Dragos Emil Mossos Ovidu Ail Med

No portaven armilles antibales perquè el
cotxe patrulla no anava ben equipat

   BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA
PRESS)

Un dels dos acusats d'assaltar un
prostíbul regentat per xinesos al
carrer Aragó de Barcelona el març
del 2010 ha afirmat aquest dilluns

que se li va disparar l'arma quan va ensopegar mentre fugia de dos
Mossos d'Esquadra que volien atrapar-lo.

   Els dos processats Ovidu B. i Dragos Emil H., han reconegut davant
del jutge que es van dirigir al prostíbul perquè el primer d'ells volia
reclamar 1.600 euros al propietari, de manera que el segon el va
acompanyar.

   Segons ha relatat una empleada del lloc, que ha declarat escudada
per una mampara per evitar el contacte visual amb els acusats, els
dos assaltants es van presentar amb abrics llargs per amagar els
rifles, i es van identificar com a policies.

   Van demanar la documentació a les treballadores, les van obligar a
ajupir-se i a lliurar les seves pertinences, entre les quals havia mòbils i
carteres, a més de discutir amb l'encarregada durant una hora en una
de les habitacions.

   Després de l'assalt, van arribar els verdaders policies, que van ser
avisats per l'encarregada d'origen asiàtic amb un "Aquí, aquí, aquí",
abans que els dos mossos van entreveiessin una silueta que es
perdia en la foscor del passadís.

ENTRE LLENÇOLS

   La persecució els va conduir a la terrassa de l'immoble on, segons
ha detallat un dels dos mossos ferits, hi havia multitud de llençols
estesos que dificultaven la visió, tenint en compte que, a més, era de
nit.

   Com ha reconstruït la Fiscalia, que demana 21 anys de presó per a
tots dos, els dos lladres es van amagar en un dels murs de la terrassa
i van esperar que saltessin els policies per disparar-los amb rifles de
caça manipulats, ja que els havien tallat el canó i la culata.

   És una versió substancialment diferent de la d'Ovidu B., que ha
assenyalat que va caure al saltar una tàpia i que, per això, se li va
disparar l'escopeta, i ha afegit que "no els volia fer mal" i que el seu
company no estava amb ell en aquell moment.

   Coincidint amb aquest, Dragos Emil H. ha negat haver disparat
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l'arma i ha declarat que quan va sentir la detonació s'estava escapant
per la terrassa dels veïns, fins que va arribar a un pàrquing, va
travessar el carrer i es va amagar en un bar.

   Tot i això, els Mossos no portaven armilla antibales i amb només un
tret van rebre múltiples impactes, majoritàriament al tors. Si haguessin
anat ben equipats podrien haver evitat les ferides i les seves
conseqüències, ja que la pólvora resta tota la vida a l'organisme
humà.

   Segons ha explicat un dels agents, que ha rebut fins a 53 perdigons
i que pateix ansietat, el cotxe patrulla no disposava de armilles i, en
cas que n'hi hagués hagut, no eren adequades per a aquest tipus de
persecucions perquè són "molt rígides i dificulten la mobilitat".

   I és que els dos mossos encara tenen perdigons al seu cos que,
segons fonts de l'Associació per a la Integració Laboral dels Mossos
d'Esquadra amb Discapacitats (Ail-Med) --que exerceix d'acusació
particular--, els poden afectar les seves connexions neuronals i fins i
tot la seva salut mental.

   Els perits que han comparegut durant la vista oral han coincidit que,
si bé aquestes ferides no posen la seva vida en perill, els agents
hauran de realitzar-se entre 10 i 15 visites mèdiques a l'any per
prevenció.

   Tant l'esmentada associació com els sindicats de Mossos han
criticat reiteradament la falta d'armilles antibales al cos de Mossos
d'Esquadra, remarcant que la compra d'aquesta protecció va moltes
vegades a càrrec dels mateixos policies.

   Els dos processats estan acusats d'un delicte de robatori amb
intimidació, un delicte d'intent d'assassinat i un altre de tinença il·lícita
d'armes; a més de la pena de presó, ha sol·licitat una indemnització
d'entre 20.000 i 23.700 euros per a cadascun per lesions i seqüeles.
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Dos Mossos reclamen un milió i mig d'euros a
Interior
els agents van rebre una perdigonada d'uns delinqüents i asseguren que si el Cos
els hagués proporcionat una armilla adequada haguessin evitat moltes de les
seqüeles que ara arrosseguen
   23-04-2012

El cas, que ha arribat a judici aquest dilluns, Ha desencadenat el debat sobre la necessitat que Interior
pagui als Mossos les armilles antibales lleugeres que fins ara es compren els propis agents

Un dels Mossos encara té 57 fragments de plom al cos que
li impedeixen fer vida normal. L'altre, set.

Els agents han explicat al jutge que amb les armilles adequades haguessin "evitat la majoria dels
impactes" que els van fer dos lladres que fugien després d'haver atracat, presumptament, un prostíbul
del carrer Aragó de Barcelona.

El departament d'Interior només proporciona unes armilles exteriors als agents. Un dels mossos ferits
ha explicat al jutge que el dia de la persecució "no les portaven al cotxe patrulla", però també ha
assegurat que en cas d'haver-les tingut "tampoc les haguessim utilitzat", perquè es tracta, segons
ha explicat, d'unes proteccions "molt pesades i rigides" que al seu parer "limiten els moviments
dels agents".

Un dels Mossos ferits també ha destapat al jutge que aquell dia va haver de trucar des del seu telèfon
mòbil al cap d'unitat perquè els enciéa una ambulància, "perquè l'emissora no funcionava" i no es
podien comunicar amb la Central.

La Generalitat es nega a indemnitzar els agents i al·lega que no té cap responsabilitat perquè, a pesar
que els mossos siguin treballadors públics, els fets van passar fora dels edificis públics on té
competència.

Un dels presumptes delinqüents ha reconegut que la perdigonada que va ferir als agents va sortir de la
seva escopeta, però ha assegurat que "se li va disparar accidetalment" mentre fugia.
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Dos ‘mossos’ heridos en un atraco critican ante el
juez la falta de chalecos antibalas
Los agentes fueron alcanzados por disparos de los asaltantes de un prostíbulo
“No íbamos correctamente equipados”, lamenta uno de los policías
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El juicio por el asalto a un prostíbulo de la calle de Aragó de Barcelona, en el que
resultaron heridos dos policías, ha puesto de relieve las carencias materiales con
que los Mossos d'Esquadra desarrollan su trabajo diario. Los dos acusados,
Ovidio B. y Dragos Emil H., afrontan una petición de 19 años de cárcel por intento
de asesinato, robo a mano armada y tenencia ilícita de armas. La madrugada del
25 de febrero de 2010, ambos se dirigieron a un meublé armados. Cuando una
patrulla fue alertada del incidente, los procesados se escondieron y dispararon
contra dos agentes usando escopetas de perdigones. Los policías resultaron
heridos de gravedad.

"En el coche patrulla no había chalecos antibalas, algo muy habitual. Además,
esos chalecos que facilita el Departamento de Interior no son útiles para el
trabajo diario, pesan demasiado", ha explicado una de las víctimas de los
disparos, que aún lleva incrustados en el cuerpo 53 perdigonazos. El cañón y la
culata de las armas habían sido modificados por los ladrones, de modo que un
solo disparo hace que la munición se fragmente en mil pedazos. "No íbamos
correctamente equipados. Parte de las heridas podrían haberse evitado", ha
insistido su compañero, quien también fue alcanzado cuando se encontraba en la
terraza del piso y se disponía a saltar para detener a los ladrones, que se habían
escondido esperándoles.

Ovidio B., que ha prestado declaración esposado y fuertemente custodiado por la
policía, ha explicado que acudieron al prostíbulo a buscar "unas pertenencias"
que habían dejado olvidadas días antes. El hombre, de nacionalidad rumana,
admite que hubo un disparo, pero precisa que se le "escapó" la escopeta y esta
se disparó sola. La fiscalía, sin embargo, sostiene en sus conclusiones
provisionales que los dos hombres acudieron al inmueble "con intención de
enriquecimiento". Una vez allí, obligaron a las mujeres que estaban en el local a
entregarles objetos de valor.
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La única de las cuatro testigos de los hechos que ha podido ser localizada ha
narrado que los hombres se apoderaron de su teléfono móvil y de su cartera, en
la que tenía "poco dinero, unos 20 o 30 euros". Lo mismo hicieron con el efectivo
del resto de las chicas, de nacionalidad china, que trabajaban en el burdel.
"Como vieron que había poco dinero, se pusieron furiosos", ha explicado la joven.
Los gritos alertaron a los vecinos, que dieron el aviso a la policía.

Cuando la patrulla llegó al piso, los ladrones trataron de huir hacia la parte interior
del inmueble y saltaron la tapia de un patio. Ambos "se quedaron agazapados
después de saltar la tapia" para esperar a los policías. Según el ministerio
público, aprovecharon su vulnerabilidad para "dispararles" con intención de
quitarles la vida, ya que "apuntaron directamente al pecho de los agentes".

Uno de los policías estuvo de baja seis meses; el otro, un año. Este último ha
explicado, además, que sufre secuelas psíquicas y que cuando es requerido para
un servicio con uso de armas se pone "especialmente tenso y nervioso".
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Un acusado de asaltar un prostíbulo en
Barcelona dice que disparó a los Mossos
porque se tropezó
No llevaban chalecos antibalas porque el coche patrulla no iba bien equipado

No llevaban chalecos antibalas porque el coche patrulla no iba bien equipado BARCELONA, 23
(EUROPA PRESS) Uno de los dos acusados de asaltar un prostíbulo regentado por chinos en la calle
Aragón de Barcelona en marzo de 2010 afirma que se le disparó el arma cuando se tropezó mientras
huía de dos Mossos d'Esquadra que querían darle caza. Los dos procesados Ovidu B. y Dragos Emil
H., han reconocido este lunes ante el juez que se dirigieron al prostíbulo porque el primero de ellos
quería reclamar 1.600 euros al dueño, con lo que el segundo le acompañó. Según ha relatado una
empleada del lugar, que ha declarado escudada por una mampara para evitar el contacto visual con
los acusados, los dos asaltantes se presentaron con abrigos largos para esconder los rifles, e
identificándose como policías. Pidieron la documentación a las trabajadoras, las obligaron a
agacharse y a entregar sus pertenencias, entre las que había móviles y carteras, además de discutir
con la encargada durante una hora en una de las habitaciones. Tras el asalto, llegaron los verdaderos
policías, quienes fueron avisados por la encargada de origen asiático con un "Aquí, aquí, aquí",
llegando los dos mossos a vislumbrar una silueta que se perdía en la oscuridad del pasillo. ENTRE
SÁBANAS La persecución los condujo a la terraza del inmueble donde, según ha detallado uno de
los dos mossos heridos, había multitud de sábanas tendidas que dificultaban la visión, dado que
también era de noche. Como ha reconstruido la Fiscalía, que pide 21 años de prisión para ambos, los
dos ladrones se agazaparon en uno de los muros de la terraza y esperaron a que saltaran los policías
para dispararles con rifles de caza manipulados, ya que les habían cortado el cañón y la culata. Es
una versión sustancialmente distinta a la de Ovidu B., quien ha señalado que se cayó al saltar una
tapia y que por eso se le disparó la escopeta, agregando que "no les quería hacer daño" y que su
compañero no estaba con él en ese momento. Coincidiendo con éste, Dragos Emil H. ha negado
haber disparado el arma y ha declarado que cuando oyó la detonación se estaba escapando por la
terraza de los vecinos, hasta llegar a un parking, atravesar la calle y esconderse en un bar. Sin
embargo, los Mossos no llevaban chaleco antibalas y en sólo un disparo, recibieron múltiples
impactos mayoritariamente en el torso, con lo que si hubieran ido bien equipados podrían haber
evitado las heridas y sus consecuencias, puesto que la pólvora permanece de por vida en el
organismo humano. Según ha explicado uno de los agentes, que recibió hasta 53 perdigones y que
sufre ansiedad, el coche patrulla no disponía de chalecos y, en caso de que los hubiera habido, éstos
no eran adecuados para este tipo de persecuciones porque son "muy rígidos y dificultan la
movilidad". Y es que los dos mossos aún tienen perdigones en su cuerpo que, según fuentes de la
Asociación para a la Integración Laboral de los Mossos d'Esquadra Discapacidad (Ail-Med) --que
ejerce de acusación particular-- pueden afectarles sus conexiones neuronales e incluso su salud
mental. Los peritos que han comparecido durante la vista oral han coincidido en que, si bien estas
heridas no ponen su vida en peligro, los agentes deben realizarse entre 10 y 15 visitas médicas al año
por prevención. Tanto la citada asociación como los sindicatos de Mossos han criticado
reiteradamente la falta de chalecos antibalas en el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, remarcando que la
compra de esta protección va muchas veces a cargo de los mismos policías. Los dos procesados
están acusados de un delito de robo con intimidación, un delito intentado de asesinato y otro de
tenencia ilícita de armas; además de la pena de cárcel ha solicitado una indemnización de entre
20.000 y 23.700 para cada uno por lesiones y secuelas.
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Dos agents van resultar ferits en una persecució per no portar armilles de protecció

El judici pel robatori d'un prostíbul al carrer d'Aragó de Barcelona i l'intent d'assassinat dels dos
mossos que van perseguir els lladres quan fugien han posat aquest dilluns de manifest les carències
amb què treballa la policia autonòmica. Els dos agents ferits han declarat que no disposaven
d'armilles de protecció ni al cotxe patrulla i que quan van intentar trucar per l'emissora a la sala de
comandaments, no funcionava i ho van haver de fer a través dels seus telèfons mòbils.

Al banc dels acusats seuen els romanesos Ovidiu Bejanaru i Dragos Emil, que cap a les 23.45 hores del
25 de febrer del 2010 van anar a un prostíbul del carrer d'Aragó. Tots dos portaven una escopeta
retallada. Un cop a l'interior del local, van obligar les persones que el regentaven a entregar-los els
objectes de valor. Quan els lladres van aconseguir el botí, es va presentar al lloc un cotxe patrulla i els
dos acusats van fugir cap a la part interior de l'immoble, i van saltar la tàpia. Després de saltar, ajupits,
van esperar que arribessin els dos agents per disparar contra ells. Cada processat va ferir un dels
policies i després es van escapar. La fiscalia demana per a cada un dels dos acusats una pena de 21
anys de presó.

Un dels mossos ferits ha explicat en el judici que no portaven armilles de protecció i que si n'haguessin
tingut els haurien evitat moltes de les seqüeles que pateixen en l'actualitat. Aquest agent, per exemple,
té set perdigonades al cos. Un dels projectils el té allotjat a prop del cor i no l'hi han pogut treure. El
company, que encara està de baixa, va rebre 53 perdigons. "Vaig anar al cotxe i no teníem armilles", ha
explicat. Encara que n'haguessin tingut, les que tenen no els haurien servit, ja que són molt pesades i
rígides. No serveixen per a una persecució".
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Barcelona (ACN).- Els dos acusats que van irrompre el 25 de febrer de 2010 en un prostíbul
il·legal de Barcelona per atracar-lo i van acabar disparant contra dos mossos d'Esquadra han
assegurat que el tret que va ferir-los va ser accidental. S'havien fet passar per policies i
estaven robant mòbils i carteres quan van arribar els agents. Van iniciar la fugida i, segons el
seu relat, en saltar per la terrassa es va disparar una de les armes. Segons el de les víctimes,
en canvi, després del salt els esperaven amb l'escopeta a punt. El judici ha reobert el debat de
les armilles lleugeres ja que en cas d'haver-les portat posades s'haguessin minimitzat els
efectes de la descàrrega de partícules de plom que encara duen al cos.
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Els acusats de disparar contra dos mossos al prostíbul xinès asseguren que va
ser un tret accidental

El judici reobre el debat de les armilles lleugeres ja que haurien minimitzat les lesions dels dos agents
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Els acusats de disparar contra dos mossos al
prostíbul xinès asseguren que va ser un tret
accidental
Barcelona (ACN).- Els dos acusats que van irrompre el 25 de febrer de 2010 en un
prostíbul il·legal de Barcelona per atracar-lo i van acabar disparant contra dos mossos
d'Esquadra han assegurat que el tret que va ferir-los va ser accidental. S'havien fet
passar per policies i estaven robant mòbils i carteres quan van arribar els agents. Van
iniciar la fugida i, segons el seu relat, en saltar per la terrassa es va disparar una de les
armes. Segons el de les víctimes, en canvi, després del salt els esperaven amb l'escopeta
a punt. El judici ha reobert el debat de les armilles lleugeres ja que en cas d'haver-les
portat posades s'haguessin minimitzat els efectes de la descàrrega de partícules de plom
que encara duen al cos.
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