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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.
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El Centre Nacional d’In-
tel·ligència té constància
que un suïcida de l’Iraq va
ser reclutat d’entre la co-
munitat islàmica d’ Ampos-
ta. Segons publica el setma-
nari «La Veu de l’Ebre»,
l’Agència Central d’Intel·li-
gència americana -la CIA-
va informar el CNI que a
principis d’any un immi-
grant algerià que vivia en
aquesta població havia per-
petrat un atemptat en
aquest país. El suïcida es va
immolar i va matar diverses
persones.

Elserveid’intel·ligènciaes-
panyolhauriacomprovatels
informes de la CIA i ara tem
que les comarques Tarrago-
na es pugui haver convertit
en una base islamista. El ci-
tat rotatiu assegura que el
CNI hauria creat una unitat
especial i estable a la pro-
víncia per vigilar possibles
radicals islàmics. Un servei
d’espionatgeques’hauriare-
forçat de manera important
tot doblant el nombre
d’agents i la partida pressu-
postàriaperalseufunciona-
ment.

Cimera a Salou el 2001

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

ques tarragonines, tal com
es va demostrar tan bon
punt es va conèixer la ci-
mera 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 me-
sos hi ha hagut un degoteig
en l’arribada de joves radi-
cals procedents del Regne
Unit i de França. Fons de

l’Ajuntament d’Amposta ex-
plicaven ahir que «tenim
constància que des de fa un
any, s’estan investigant lo-
cutoris i càrrecs religiosos a
nostre municipi. Per la seva
part, la consellera d’Interi-
or,ahirnovavolerdonarde-
tallsalvoltantd’aquestesdi-
ligències policials i va afir-
mar que aquests controls
també es porten a terme a
d’altres indrets de Catalu-
nya.

Alllargd’aquestanyalPrin-
cipat s’han fet 14 detencions
relacionadesambelrecluta-
ment i preparació de volun-

taris disposats a anar a llui-
tar a l’Afganistan o a l’Iraq.
L’última es va fer el 12 de ge-
ner a Santa Coloma de Gra-
menet i les altres 13, dos di-
es abans a Vilanova i la Gel-
trú.

ElDepartamentd’Interior,
elmespassatvaconfirmarla
presènciadejihadistesentre
la comunitat musulmana a
Catalunya, tot i que s’afir-
mavaqueelsnuclisdetectats
erenpetits.ElsMossosd’Es-
quadra,totinotenirlescom-
petències en matèria de ter-
rorisme, també investiguen
el tema.

El CNI investiga si a Tarragona
existeix una base islamista radical
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Associació
d’Estacions de
Servei
REDACCIÓ.¬ L’Associació Pro-
vincial d’Estacions de Ser-
vei convoca a una trobada a
totes aquells agents impli-
catsqueestiguininteressats
en conèixer ben d’a prop la
novanormativaqueentraen
vigorapartirdel26d’aquest
mes d’octubre.

Un decret a partir del qual
lesempresessubministrado-
res de productes petroliers
hauran de comunicar al Mi-
nisteri d’Indústria la infor-
mació de preus, de compres
iquantitatsvenudesodecon-
sum.Tambés’explicaràelrè-
gim sancionador que es pot
aplicar en cas d’incompli-
ment de la citada norma. La
reunió es farà a Tarragona el
dijous,dia11d’octubre,alSa-
lód’actesdelaCepta,al’Avin-
guda Roma, número7.

PALAU DE CONGRESSOS

Els Enginyers
organitzen la
Desena Musical
REDACCIÓ.¬ La Demarcació de
Tarragona del Col·legi Ofi-
cial d’Enginyers Industrials
de catalunya obre demà el
programa de la XXXII edi-
ciódelaDesenaMusical,un
certamenartísticquecomp-
ta amb la direcció i organit-
zació tècnica de les Joven-
tuts Musicals de Tarragona
i el Consorci del teatre For-
tuny.

ElciclecomençaràalPalau
deCongressosdeTarragona
amb el concert que oferirà
l’OrquestraInternacionalde
Praga sota la batuta del seu
reconegutdirector,Vladimir
Havlicek. Hi ha altres con-
certs programats per al 17 i
24 d’aquest mes -al Teatre
Metropol- i el darrer es por-
taràatermealteatreFortuny
de Reus, el dia 24 del mes de
novembre.
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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 Ge-
neralitat de Catalunya amb
la ciutat de Tarragona».

Unasituacióquesegonsun
manifest fet públic per
aquesta entitat fa que hi ha-
gi un sentiment de «repulsa

i indignació, per la situació
en que es troben les infraes-
tructures viàries a la ciutat,
la qual ja porta massa temps
saturant les respectives en-
trades i sortides».

A més a més, l’entitat veï-
nal remarca els problemes
que podrien sorgir «en una
situació d’indefensió, en el
cas que hi hagués qualsevol
emergència química, petro-
química o nuclear. Des
d’aquesta associació i a peti-
ció de les entitats que repre-

sentem, ens veiem en l’obli-
gació de denunciar pública-
ment la deixadesa i la poca
predisposiciódelsrepresen-
tants del govern català». Al-
tres qüestions a les que es
sol·licita una solució urgent
sóntambé «l’accésalpontde

SantaTecla,ambelquall’Es-
tat es va comprometre a fer
la connexió amb la rotonda
de l’autovia de Reus.

L’eliminació del troncal de
l’AP7a ilacreaciódelseuter-
cer 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

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

Les visites de
Mohamed Atta
◗ A la demarcació de Tarra-
gona ja hi ha precedents re-
lacionats amb el terrorisme
islamista, sobretot, per l’es-
tada que va fer a Salou el pi-
lot suïcida Mohamed Atta,
implicat en els atemptats
de l’11 de setembre als Es-
tats 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 Tarra-
gonès, Atta s’hauria reunit
presumptament amb altres
islamistes. Segons les inves-
tigacions d’aquest serveis
secrets, Atta també hauria
pasat una nit a l’Hotel Mò-
nica de Cambrils.

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

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


