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Vídeo: El mosso que va matar ahir la seva exparella no havia tornat
l’arma reglamentària
Data: 15/04/2016
Mitjà: TV3, Telenotícies Vespre. Durada 1’31”.
Resum: El mosso d’esquadra de baixa que va matar la seva exparella amb
l’arma reglamentària havia exhaurit el termini per tornar la pistola a la
comissaria on treballava.
Mitigació del masclisme i estigmatització d’una malaltia mental en una informació
sobre el feminicidi comès per un mosso d’esquadra
El vídeo sobre el mosso d’esquadra que va matar l’exparella a Sant Feliu de Llobregat gira
al voltant de la baixa per trastorn bipolar del policia i del desconeixement que en tenien els
superiors. Implícitament s’entén que si ho haguessin sabut, s’hauria impedit el crim que va
cometre amb l’arma reglamentària perquè se li hauria retirat abans.
La informació diu:
«Els responsables de la comissaria li havien reclamat l’arma, però el mosso no
l’havia tornada. Fonts pròximes a la investigació apunten que el crim es va cometre
amb l’arma reglamentària de l’agent, tot i que el cos policial no ho ha confirmat. En
la celebració aquest matí del dia de les Esquadres, el director dels mossos no ha
comentat les possibles negligències en què hauria incorregut el cos. El Departament
d’Interior, que no dóna detalls sobre el cas perquè està sota secret de sumari,
podria modificar els protocols interns per tenir accés a l’estat de salut dels Mossos»
Tal com s’expressa, el masclisme de l’agressió, encara que pressuposat, es veu mitigat per
la preeminència de la problemàtica al voltant de l’arma del feminicidi i el pes atorgat a la
malaltia mental com a factor causal.
El vídeo no compta amb la informació que va donar La Vanguardia, (datada el
16/04/2016), segons la qual, ell l’assetjava des que ella es va separar i arran d’això ella
mateixa ho havia explicat a un conegut que també era mosso d’esquadra, qui, al seu torn
ho va fet arribar als seus superiors. Fins i tot, ja tres setmanes abans de l’assassinat, el
mosso amic -sempre segons La Vanguardia-, a suggeriment dels superiors, va animar-la a
denunciar l’assetjament. És a dir, les circumstàncies eren conegudes dins el cos policial.
Per tant, l’eventual negligència per no haver retirat l’arma a l’agressor no deriva en
essència de la desconeixença de la malaltia, sinó de no haver-la retirat en tenir notícia de
l’assetjament i les amenaces, encara que fos de manera informal.
La informació, però, dóna el següent tall de veu del director dels Mossos, Albert Batlle:
«Estem treballant en una proposta que haurem de tractar amb les autoritats
sanitàries per tal de poder tenir accés a elements de coneixement que puguin
prevenir situacions com les que malauradament s’han produït.»
I també inclou la declaració del Conseller d’Interior, Jordi Jané, que afirma que les dades
mèdiques són sensibles i sempre s’han de protegir, però defensa la comunicació “quan hi
ha una situació de risc a tercer”.

En la mesura que tant el Director dels Mossos com el conseller posen l’èmfasi en la
malaltia de l’home [i encara que el trastorn comporta efectivament un increment del risc],
però no parlen del component masclista de l’assassinat, aquest es veu mitigat i la malaltia
mental estigmatitzada.
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Gran pla general d’un carrer amb una
cinta que barra el pas amb la llegenda “
No passeu-Policia-Mossos d’Esquadra” en
primer pla i un cotxe d’emergències
mèdiques en segon pla.
Pla mig d’un mosso d’Esquadra amb el
cotxe d’emergències darrere. Al peu,
kairon amb la llegenda “Ahir: Sant Feliu
de Llobregat”. El pla s’obre i fins a un
gran pla general deixa veure dos homes
que despleguen un plàstic blau entre el
mosso i un cotxe aparcat per no deixar
veure el que hi ha darrere.

Àudio

A en Miguel Ángel Muñoz, l’home que
segons els Mossos d’Esquadra va matar
ahir a la seva exparella i es va suïcidar,
feia un mes que li havien diagnosticat un
transtorn bipolar.

Però les visites al psiquiatre es
remuntaven, com a mínim, al mes de
gener, quan va començar a medicar-se.

Pla mig de les cames d’un mosso i un
treballador-a sanitària amb bosses
cobrint-li els peus.
Pla general de diversos mossos a la porta
d’un domicili i el plàstic blau.
Pla mig d’un guardia urbà a l’altre extrem
del plàstic blau.
Primer pla d’un mosso d’esquadra amb
ulleres de sol darrere el plàstic blau i del
braç d’un altre aguantant el plastic.
Pla general d’un grup de mossos i
guàrdies urbans a l’altre extrem del
plàstic i el carrer. Un mosso tanca la porta
d’un cotxe a la dreta.
Pla detall de la baca del cotxe, que està
en moviment, on es pot llegir la llegenda
“serveis judicials”.

TV3 ha pogut confirmar que l’agressor,
Mosso d’Esquadra de professió, feia més
d’un mes que estava de baixa i que, per
tant, se li havia acabat el termini per
tornar l’arma reglamentària a la
Comissaria de Ciutat Vella, on prestava
servei.
Els responsables de la comissaria li
havien reclamat l’arma, però el mosso no
l’havia tornada. Fonts pròximes a la
investigació apunten que el crim es va
cometre amb l’arma reglamentària de
l’agent, tot i que el cos policial no ho ha
confirmat.

Pla general d’un grup de mossos i
guàrdies urbans i del cotxe marxant.
Pla general d’una taula amb el director
dels mossos, Albert Batlle, al centre,

En la celebració aquest matí del dia de les

aplaudint i rodejat d’altres alts càrrecs.
Subtítol al peu “Aquest matí: Barcelona”.
Pla general de les files de seients de
públic (mossos i mosses) aplaudint.
Pla general de mossos mostrant els seus
diplomes al públic de l’acte. Travelling
d’esquerra a dreta que mostra els mossos
i mosses condecorades i la taula darrere.
Primer pla del Conseller d’Interior, Jordi
Jané, parlant a micros dels mitjans.
Llegenda al peu: “Jordi Jané. Conseller
d’Interior”
Pla mig director dels mossos, Albert
Batlle, parlant en un atri. Subtítol al peu:
Albert Batlle. Director Mossos d’Esquadra.
Pla general d’una taula amb el director
dels mossos, Albert Batlle, al centre, i
altres càrrecs, donant la ma als
condecorats de la taula.

Esquadres, el director dels mossos no ha
comentat les possibles negligències en
què hauria incorregut el cos.
El Departament d’Interior, que no dóna
detalls sobre el cas perquè està sota
secret de sumari, podria modificar els
protocols interns per tenir accés a l’estat
de salut dels Mossos.
Aquesta comunicació entre dades
mèdiques, sempre sensibles i que sempre
s’han de protegir, però també la
comunicació quan es pot produir una
situació de risc a tercer, s’ha de regular.
Estem treballant en una proposta que
haurem de tractar amb les autoritats
sanitàries per tal de poder tenir accés a
elements de coneixement que puguin
prevenir situacions com les que
malauradament s’han produït.
Albert Batlle compareixerà al Parlament
per donar explicacions sobre aquest cas.

