Aquí | 9 d’octubre de 2006

TARRAGONA

TARRAGONA • EL CENTRE NACIONAL D’INTEL·LIGÈNCIA REVELA QUE UN SUÏCIDA DE L’IRAQ VA SER RECLUTAT A AMPOSTA

El CNI investiga si a Tarragona
existeix una base islamista radical
El Centre Nacional
d’Intel·ligència tem que
l’àrea de Tarragona
hagi esdevingut una
autèntica base islamista
des d’on es recluten
joves radicals,
fonamentalistes
musulmans, que
després poden
protagonitzar accions
terroristes.

Les visites de
Mohamed Atta
◗ A la demarcació de Tarra-

gona ja hi ha precedents relacionats amb el terrorisme
islamista, sobretot, per l’estada que va fer a Salou el pilot suïcida Mohamed Atta,
implicat en els atemptats
de l’11 de setembre als Estats Units. En una habitació
de l’Hostal Montsant hi va
passar la nit del 17 de juliol
de l’any 2001, dos mesos
abans de l’atac terrorista a
les Torres Bessones. Segons
les investigacions, en
aquesta població del Tarragonès, Atta s’hauria reunit
presumptament amb altres
islamistes. Segons les investigacions d’aquest serveis
secrets, Atta també hauria
pasat una nit a l’Hotel Mònica de Cambrils.
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El Centre Nacional d’Intel·ligència té constància
que un suïcida de l’Iraq va
ser reclutat d’entre la comunitat islàmica d’ Amposta. Segons publica el setmanari «La Veu de l’Ebre»,
l’Agència Central d’Intel·ligència americana -la CIAva informar el CNI que a
principis d’any un immigrant algerià que vivia en
aquesta població havia perpetrat un atemptat en
aquest país. El suïcida es va
immolar i va matar diverses
persones.
Elserveid’intel·ligènciaespanyolhauriacomprovatels
informes de la CIA i ara tem
que les comarques Tarragona es pugui haver convertit
en una base islamista. El citat rotatiu assegura que el
CNI hauria creat una unitat
especial i estable a la província per vigilar possibles
radicals islàmics. Un servei
d’espionatgeques’hauriareforçat de manera important
tot doblant el nombre
d’agents i la partida pressupostàriaperalseufuncionament.
Cimera a Salou el 2001

De fet, els islamistes han
disposat d’una destacada
implantació a les comar-

A l’Hostal Montsant, un dels terroristes hi va dormir la nit del 17 de juliol de 2001. [ALBA MARINÉ]

Dues imatges del suïcida que va passar per Salou, Mohamed Atta. [AQUÍ]

ques tarragonines, tal com
es va demostrar tan bon
punt es va conèixer la cimera terrorista celebrada a
Salou el mes de juliol de
2001. Una trobada on es va
preparar l’atac terrorista

contra les Torres Bessones
deNovaYork.ElCNIsospita
que al llarg dels darrers mesos hi ha hagut un degoteig
en l’arribada de joves radicals procedents del Regne
Unit i de França. Fons de

Els serveis secrets
espanyols han establert
una unitat d’investigació
estable a la ciutat

El precedent de Salou
indica un fort arrelament
dels radicals a les
comarques tarragonines

l’Ajuntament d’Amposta explicaven ahir que «tenim
constància que des de fa un
any, s’estan investigant locutoris i càrrecs religiosos a
nostre municipi. Per la seva
part, la consellera d’Interior, ahir novavoler donar detalls al voltant d’aquestes diligències policials i va afirmar que aquests controls
també es porten a terme a
d’altres indrets de Catalunya.
Alllargd’aquestanyalPrincipat s’han fet 14 detencions
relacionadesambelreclutament i preparació de volun-

taris disposats a anar a lluitar a l’Afganistan o a l’Iraq.
L’última es va fer el 12 de gener a Santa Coloma de Gramenet i les altres 13, dos dies abans a Vilanova i la Geltrú.
ElDepartamentd’Interior,
elmespassatvaconfirmarla
presènciadejihadistesentre
la comunitat musulmana a
Catalunya, tot i que s’afirmavaqueelsnuclisdetectats
erenpetits.ElsMossosd’Esquadra,totinotenirlescompetències en matèria de terrorisme, també investiguen
el tema.
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Les associacions de veïns critiquen la poca
«atenció de la Generalitat» amb Tarragona
REDACCIÓ.¬ «La vergonya de
la façana marítima, el retard
injustificable de la variant
N-340,larotondadelCatllar
o la rotonda de Bonavista»
sónalgunsdelsprojectesque
impulsen la Federació Segle
XXI a criticar amb duresa la
«poca atenció que té la Generalitat de Catalunya amb
la ciutat de Tarragona».
Unasituacióquesegonsun
manifest fet públic per
aquesta entitat fa que hi hagi un sentiment de «repulsa

i indignació, per la situació
en que es troben les infraestructures viàries a la ciutat,
la qual ja porta massa temps
saturant les respectives entrades i sortides».
A més a més, l’entitat veïnal remarca els problemes
que podrien sorgir «en una
situació d’indefensió, en el
cas que hi hagués qualsevol
emergència química, petroquímica o nuclear. Des
d’aquesta associació i a petició de les entitats que repre-

sentem, ens veiem en l’obligació de denunciar públicament la deixadesa i la poca
predisposiciódelsrepresentants del govern català». Altres qüestions a les que es
sol·licita una solució urgent
sóntambé «l’accésalpontde

SantaTecla,ambelquall’Estat es va comprometre a fer
la connexió amb la rotonda
de l’autovia de Reus.
L’eliminació del troncal de
l’AP7a ilacreaciódelseutercer carril», són altres de les
citades reivindicacions.

La federació Segle XXI es
mostra indignada amb «la
deixadesa de la
Generalitat de Catalunya»

Es reclamen mesures
urgents en relació a la
modernització
d’infraestructures viàries
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JORNADA INFORMATIVA

Associació
d’Estacions de
Servei
L’Associació Provincial d’Estacions de Servei convoca a una trobada a
totes aquells agents implicats que estiguin interessats
en conèixer ben d’a prop la
novanormativaqueentraen
vigorapartirdel26d’aquest
mes d’octubre.
Un decret a partir del qual
lesempresessubministradores de productes petroliers
hauran de comunicar al Ministeri d’Indústria la informació de preus, de compres
iquantitatsvenudesodeconsum.Tambés’explicaràelrègim sancionador que es pot
aplicar en cas d’incompliment de la citada norma. La
reunió es farà a Tarragona el
dijous,dia11d’octubre,alSalód’actesdelaCepta,al’Avinguda Roma, número7.
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PALAU DE CONGRESSOS

Els Enginyers
organitzen la
Desena Musical
REDACCIÓ.¬ La Demarcació de
Tarragona del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials
de catalunya obre demà el
programa de la XXXII edició de la Desena Musical, un
certamen artístic que compta amb la direcció i organització tècnica de les Joventuts Musicals de Tarragona
i el Consorci del teatre Fortuny.
ElciclecomençaràalPalau
deCongressosdeTarragona
amb el concert que oferirà
l’OrquestraInternacionalde
Praga sota la batuta del seu
reconegutdirector,Vladimir
Havlicek. Hi ha altres concerts programats per al 17 i
24 d’aquest mes -al Teatre
Metropol- i el darrer es portaràatermealteatreFortuny
de Reus, el dia 24 del mes de
novembre.

