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La imatge d’alguns dels immigrants assassinats encapçala una manifestació antifeixista a Berlín

Lapolicia alemanyavadestruir dades
sobre el grupdeneonazis assassins
Desapareixen informes sobre la banda que vamatar nou immigrants

AFP

RAFAEL POCH
Berlín. Corresponsal

L’escàndol que envolta la cèl·lu-
la terrorista més activa i perillo-
sa de l’Alemanya de l’última dè-
cada, l’anomenada Clandestini-
tat Nazi (NSU), no deixa d’aug-
mentar. Ara se sap que una set-
mana després del descobriment
de la cèl·lula i del suïcidi de dos
dels seus tres membres, el 4 de
novembre de l’any passat, la poli-
cia secreta va destruir informa-
ció vital sobre el cas.
Així ho ha reconegut el cap de

l’oficina d’investigació criminal
(BKA), Jörg Ziercke,màxim res-
ponsable policial, davant una co-
missió d’investigació del Bundes-
tag, els membres de la qual s’han
quedat bocabadats. Set arxiva-
dors que contenien informació
reunida al llarg de sis anys per la
policia política (BfV), central i re-
gional, així com de la intel·ligèn-
ciamilitar (MAD) sobre l’escena
neonazi de la regió de Turíngia,
a l’est d’Alemanya, van ser des-
truïts sense raó aparent poques
hores abans que haguessin de
ser lliurades a les autoritats judi-
cials.
Els arxivadors tenien la infor-

mació recollida entre 1997 i
2003 sobre la Thüringer Heim-

taschutz (THS), l’associació neo-
nazi d’aquella regió –farcida d’in-
filtrats i col·laboradors de la poli-
cia– de què va néixer la cèl·lula
terrorista NSU, autora de nom-
brosos atemptats. La cèl·lula es-
tava composta per tres joves:
Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt
i Beate Zschäpe. El mateix cap

de la THS, Tino Brandt, era in-
formant de la policia. Als arxiva-
dors hi havia les dades facilita-
des pels informants sobre les ac-
tivitats del grup.
Al llarg d’una dècada,

Mundlos, Böhnhardt i Zschäpe
van assassinar nou immigrants i
una dona policia, van atracar ca-

torze bancs i van perpetrar dos
atemptats amb bombes en bar-
ris amb gran presència d’im-
migrants que van ocasionar de-
senes de ferits, sense que la poli-
cia aconseguís relacionar tot
aquests crims, ni identificar-ne
els autors ni les seves motiva-
cions polítiques.

El 4 de novembre del 2011,
després d’un atracament a la
ciutat d’Eisenach, Mundlos i
Böhnhardt, els dos homes de la
cèl·lula, van ser trobats morts
per ferida de bala dins de la se-
va camioneta. La versió oficial
va ser que es van suïcidar da-
vant la seva detenció imminent.
El mateix dia Beate Zschäpe va
fer volar l’habitatge que el grup
utilitzava a la localitat de Zwic-
kau i el 8 de novembre es va lliu-
rar a la policia.
A la camioneta es va trobar

l’arma ambquè es vamatar la do-
na policia el 2007, i entre les res-
tes de l’habitatge va aparèixer la

pistola utilitzada en els nou as-
sassinats d’immigrants comesos
entre el 2000 i el 2006. Quatre
dies després queZschäpe es lliu-
rés, la policia del BfV va destruir
els set arxivadors que contenien
la informació dels infiltrats.
Aquesta seqüència desconcer-

tant alimenta les conjectures so-
bre si els terroristes eren a la nò-
mina de la policia, o sobre una
zona grisa que es perfila entre ac-
tivitats criminals i col·laboració
o infiltració de la policia en elles.
“Pertanyia alguna persona de
l’entorn del grup d’assassins a
les fonts del servei secret?”, es
preguntava divendres el diari
berlinès Die Tageszeitung.c

Frankfurt desde 44€
Alicante desde 45€
Granada desde 45€
Madrid desde 45€

Rotterdam desde 50€
Bratislava desde 53€
Florencia desde 75€
Amsterdam desde 84€

Vienna desde 84€
Roma desde 91€
Sotogrande desde 100€
Tenerife desde 105€

RESERVA YA
Plazas Limitadas

www.nh-hoteles.es/verano
902 091 760
Agencias de viaje

Promoción sujeta a disponibilidad. Plazas limitadas. (500.000 plazas disponibles para esta promoción). Tarifa prepago. No cancelable. No
modificable. Promoción válida para estancias comprendidas entre el 13 de julio y el 02 de septiembre de 2012. Los precios mostrados son los
mejores precios disponibles en fechas concretas en régimen de alojamiento. IVA incluido. *A partir del 1 de agosto 2012, WiFi gratis en 357
hoteles (consultar en www.nh-hotels.com/wifi). ** Las estancias para niños menores de 12 años acompañados por adultos son gratuitas en
régimen de sólo alojamiento. Para más información contactar con la Central de Reservas. 902 091 760.

ES VERANO

DESPIERTADONDEQUIERAS
400 HOTELES EN 26 PAÍSES

Niños menores de 12 años gratis**Wifi gratis desde el 1 de agosto*

DESDE45€ESPAÑA
+ DESTINOS EUROPEOS

“Hi havia en l’entorn
del grup d’assassins
un infiltrat de la
policia?”, planteja
la premsa de Berlín


