Nota de premsa
Terrassa, 8 d’abril de 2015

L’Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, felicita els
cossos de seguretat per les detencions de
presumptes gihadistes aquesta matinada a la ciutat
L’operació policial s’ha dut a terme a diverses poblacions catalanes

L’Ajuntament de Terrassa ha expressat el seu agraïment a les forces de seguretat
arran les detencions de presumptes membres gihadistes a la ciutat, en una operació
duta a terme avui pels Mossos d’Esquadra a diversos municipis catalans. Les
persones detingudes estarien presumptament implicades en diversos delictes
relacionats amb el terrorisme gihadista, especialment vinculat amb les consignes de
l'organització terrorista Estat Islàmic.
La Junta de Portaveus, reunida a primera hora del matí en sessió extraordinària
presidida per l’Alcalde, ha valorat l’actuació policial i s’ha posat a disposició dels
cossos policials per a facilitar tota la informació i el suport necessari en el marc de
l’operatiu que ha començat aquesta matinada.
L’Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que ha estat en contacte permanent amb els
Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal per a seguir de prop l’operació, ha agraït el
treball dels agents implicats i confia que la investigació d’aquest cas pugui seguir el
seu curs amb la màxima rapidesa. Ballart ha afirmat que “la seguretat ciutadana és
i continuarà sent una de les màximes prioritats del nostre Ajuntament i farem
tot el que estigui a la nostra mà per a garantir la llibertat dels ciutadans i
ciutadanes, amb la llei i la justícia a la mà, des dels valors de la democràcia i
de l’estat de Dret.”
L’Alcalde ha remarcat que Terrassa és una ciutat segura i ha afirmat que “el
gihadisme no té causes locals ni té cap vincle amb la realitat dels nostres
barris ni de la nostra ciutat. Aquest és un fet aïllat i minoritari a la nostra ciutat,
al nostre país i a la resta d’Europa.”
L’equip de govern continuarà seguint de prop l’evolució de la investigació judicial,
iniciada ara fa un any i tutelada pel Jutjat d’Instrucció número 1 de l’Audiència
Nacional. Aquesta és una de les principals operacions contra el terrorisme gihadista
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feta fins al moment a Catalunya. Les detencions s’han fet a Barcelona, Valls,
Sabadell, Sant Quirze del Vallès i Terrassa. Als detinguts se'ls acusa de pertinença o
col·laboració amb organització terrorista.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

