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El Govern acorda instar l’Estat espanyol a obrir una 
comissió d’investigació sobre els atemptats arran de 
les declaracions de Villarejo 

 L’excomissari va dir en seu judicial que “es volia donar un petit 
ensurt a Catalunya”, però el CNI “va calcular malament les 
conseqüències” 

 L’acord de Govern inclou tres punts: que l’Estat creï una comissió 
d’investigació per esclarir els fets; que s’informi el president 
Aragonès de les diferents actuacions d’investigació fetes o 
previstes, i que es modifiqui l’actual llei espanyola de secrets 
oficials 

El Govern ha acordat, a proposta del Departament de Justícia, instar el Govern 

de l’Estat espanyol a obrir una comissió d’investigació en relació amb els 

atemptats del 17 i 18 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils, després de les 

declaracions de José Manuel Villarejo davant l’Audiència Nacional el passat 11 

de gener.  

L’acord de Govern aprovat consta, concretament, de tres punts:  

1. Instar l’Estat espanyol a obrir una comissió d’investigació sobre els 
atemptats terroristes a Catalunya. 

2. Instar el president Sánchez que informi el president Aragonès de les 
actuacions d’investigació que s’han iniciat o s’iniciïn, en les reunions 
bilaterals entre la Generalitat i l’Estat. 

3. Exigir al Govern espanyol la modificació de la llei de secrets oficials per 
reduir els terminis de durada d’una matèria com a secreta o reservada i 
reconeixent expressament la facultat del Congrés i el Senat i dels 
tribunals de tenir accés a la informació que considerin necessari 
reclamar.  

Villarejo, que va ser excomissari del Cos Nacional de Policia i excol·laborador 
del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), va efectuar unes declaracions que 
involucraven el CNI i, en concret, qui en va ser director, Félix Sanz Roldán, en 
els atemptats gihadistes a Catalunya l’estiu del 2017, en els quals van morir 16 
persones i van resultar ferides més d’un centenar. 

D’acord amb les declaracions de l’excomissari, el CNI podria haver conegut o 
fins i tot col·laborat en els atemptats a través de la seva relació amb Abdelbaki 
Es Satty, imam de Ripoll i cap de la cèl·lula islamista que va perpetrar els 
atemptats. Segons el mateix Villarejo, es volia “donar un petit ensurt a 
Catalunya” però el CNI “va calcular malament les conseqüències”. 
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Davant d’aquestes declaracions i l’opacitat amb què s’han tractat aquests 
episodis terroristes –el Congrés dels Diputats va rebutjar les propostes per crear 
una comissió d’investigació–, el Govern de Catalunya veu necessari que s’obri 
una comissió d’investigació per esclarir la veracitat de les declaracions de 
l’excomissari Villarejo, les vinculacions del CNI amb Abdelbaki Es Satty i la 
possible implicació de la Intel·ligència espanyola en els atemptats a Barcelona 
i Cambrils. 

En l’acord aprovat avui pel Govern, també es demana al president Pedro 
Sánchez que en el marc de les reunions bilaterals Generalitat-Estat informi el 
president Pere Aragonès sobre les actuacions que s’han iniciat o s’iniciaran. 

Actualització de la llei de secrets oficials 

En tercer lloc, el Govern de Catalunya exigirà a l’Estat espanyol modificar la llei 
de secrets oficials des de la màxima exigència democràtica: introduint millores 
en relació amb l’òrgan competent per classificar una matèria; reduint els terminis 
de durada d’una matèria com a secreta o reservada i reconeixent expressament 
la facultat del Congrés i el Senat i dels tribunals de tenir accés a la informació 
que considerin necessari reclamar.  
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Nomenaments 

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE POLÍTIQUES DIGITALS I 
TERRITORI 

David Prat, director general d’Infraestructures de Mobilitat 

Nascut a Vallcebre l’any 1973. 

És enginyer de Camins, Canals i Ponts, i graduat en enginyeria en Tecnologies 
Aeroespacials. Fins ara era el cap del servei de Transports del Departament de 
Polítiques Digitals i Territori al Camp de Tarragona, encarregat de la direcció 
del projecte del tren-tramvia de Camp de Tarragona així com d’implantar 
diverses millores de mobilitat.  

Durant la seva llarga trajectòria al Departament, ha ocupat diversos càrrecs, 
com subdirector general de Programació i Execució, cap del Servei de Mobilitat 
de Terres de l’Ebre o subdirector general de planificació i projectes. En aquestes 
diferents etapes ha participat i impulsat projectes tant de l’àmbit del transport 
públic, com la línia L9 o els perllongaments dels FGC a Sabadell i Terrassa, i 
també projectes de millora de la xarxa viària, com l’ampliació de la C-58 entre 
Terrassa i l’AP7 i l’ampliació de la C-17 entre Granollers i Parets, entre d’altres. 

També ha desenvolupat part de la seva carrera a l’empresa privada, participant 
en projectes de gran repercussió pública.  Així, com a director de projectes de 
la consultora IDOM, va redactar el projecte d’arquitectura i instal·lacions per a 
la posada en funcionament de l’L5 de metro entre Horta i Vall d’Hebron i el 
projecte constructiu del tram de l’Eix Diagonal entre la Pobla de Claramunt i 
Castellfollit del Boix.  

 

DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL 

Marc Vilahur Chiaraviglio, director general de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural 

Nascut a Riudarenes l’any 1985.  

Ambientòleg. Màster en Multidisciplinarietat dels Estudis Ambientals amb 
especialitat en Medi Natural per la UAB. També té formació específica en 
Direcció d’ONGs i Lideratge i Innovació Social per ESADE, així com en 
Emprenedoria Social per l’IESE. Des de l ‘any 2020 ha estat gerent del Consorci 
de les Gavarres. Anteriorment, havia estat director de la Fundació Emys de 
recerca i conservació del patrimoni natural (2010-2020); president de la Xarxa 
per la Conservació de la Natura (2018-2020), de la qual també n’ha estat 
cofundador, i president de la Xarxa de Custòdia del Territori (2014-2018). 
També ha dirigit empreses socials com Can Moragues i ha estat investigador a 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals.  
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Ha estat vocal territorial per Girona del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i 
membre de diverses plataformes en favor de la conservació del patrimoni 
natural, la biodiversitat i el desenvolupament sostenible. 

 

Sarai Sarroca Cervelló, directora del Servei Meteorològic de Catalunya 

Nascuda a Flix l'any 1982.  

Màster de Meteorologia i llicenciada en Geografia per la Universitat de 
Barcelona. Amb anterioritat al càrrec ha estat meteoròloga a Betevé. També és 
membre del Comitè d'Experts de Canvi Climàtic. Ha treballat com a tècnica de 
Predicció i Vigilància al Servei Meteorològic de Catalunya i va ser meteoròloga 
en diferents mitjans de comunicació com el Canal Meteo (Activa Multimèdia), 
SER Barcelona i el 3/24. Ha participat en algunes publicacions com 'Atrapades 
en el Temps', de l'editorial Univers del Grup Enciclopèdia o 'Caminant per la 
porta del cel', editat per Pirineos 3000. 

 

 

 


