
 

El 31 de juliol de 2013, Yassir el Younoussi, nascut a Kasr al-Kabir (Marroc) el 1984 

i veí del Vendrell, mor a la zona de custòdia de detinguts de la comissaria dels 

Mossos d’Esquadra de la capital del Baix Penedès. Quasi un any més tard, i malgrat 

que hi ha una investigació oberta i sis agents imputats per homicidi imprudent, tots 

els interrogants sobre les causes i les circumstàncies de la mort continuen sense 

resposta. Versions que es contradiuen, coincidències sospitoses i silenci, molt 

silenci. 

 

Una reducció duríssima 

En Yassir va patir a comissaria mesures de contenció consistents a ésser lligat amb 

7 corretges a un matalàs, amb un casc integral al cap durant 38 minuts i amb 6 

agents durant 9 minuts a sobre del seu cos. En la versió oficial s’afirma que 

aquestes mesures volien evitar que en Yassir es donés més cops al cap.   

 

L’informe mèdic posterior atribueix la mort d’en Yassir a un “xoc cardiogènic” (un 

atac de cor) causat pel consum de cocaïna i potser agreujat per la producció de 

catecolamines (un grup de substàncies com l’adrenalina que el cos segrega en 

situació d’estrès) generades durant el procés de reducció policial.  

 

Unes bossetes oportunes 

La primera anàlisi toxicològica feta per un metge del SEM quan en Yassir encara 

estava detingut certifica que no havia pres drogues. Per tant, la cocaïna que les 

anàlisis toxicològiques fetes més tard van trobar a la sang i l’orina d’en Yassir, 



hauria d’haver-la consumit a la cel·la, en un moment posterior a la primera anàlisi. 

De fet, l’informe fotogràfic presentat pels Mossos mostra unes oportunes bossetes 

de plàstic a la cel·la amb restes de cocaïna adulterada i una peça de haixix. És a dir 

que en Yassir hauria aconseguit entrar a la cel·la amb aquestes tres bosses sense 

que la policia fos capaç de trobar-les durant el registre a què l’havien sotmès 

abans, que les gravacions de vídeo demostren que va ser exhaustiu (s’hi veu fins i 

tot com els agents l’obliguen a treure’s el banyador, l’única peça de roba que 

portava quan va morir, per examinar-li els genitals i el cul).  

 

25 minuts perduts 

Des del Jutjat es va demanar una còpia de les gravacions de les càmeres de 

videovigilància amb les imatges de la cel·la on es trobava en Yassir el dia que va 

morir. Tot i que l’escrit del Jutjat especificava que les gravacions havien de recollir 

des de l’ingrés d’en Yassir a la cel·la fins a l’aixecament del cadàver, el vídeo que 

acaba entregant la policia és incomplet: hi falten, exactament, 25 minuts. Els 

Mossos addueixen “problemes tècnics”.  

 

Un silenci que volem trencar 

La família El Younoussi, l'organisme antirepressiu Rereguarda en Moviment i el grup 

de suport local Justícia x Yassir hem iniciat una campanya pública de denúncia dels 

fets per evitar la impunitat i per denunciar el racisme que impera en una ciutat on 

PXC té prop del 25 % dels vots. La mort d’en Yassir té un clar rerefons polític. De 

fet, ell va ser una de les persones que es va significar en una protesta massiva que 

l'any 2010 va tenir lloc al barri dels Pisos Planes del Vendrell contra els abusos 

policials quotidians que patia (i pateix) la comunitat marroquina. Una protesta que 

va ser contundentment reprimida pels Mossos d'Esquadra. També va ser un dels 

veïns que va aparèixer més tard denunciant els fets en un reportatge del canal 

internacional Al-Jazeera. Avui, alguns membres del col·lectiu de Justícia x Yassir 

estem patint amenaces i denúncies.  
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