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Intel·ligència policial
De nord a sud i d’est a oest, el Servei d’Informació, Documentació i Anàlisi de la Guàrdia Urbana està assabentat de tot el que es mou a la ciutat. Una cèl·lula d’intel·ligència que vetlla per la seguretat tant dels ciutadans com dels companys, i que ajuda a
planificar i executar els serveis operatius que es duen a terme a Barcelona.

“

30

ra venim del desallotjament de l’Ateneu Popular de Vallcarca. Hi hem deixat un equip operatiu durant
tot el dia, per si organitzen una
manifestació de protesta. En
aquest cas, preveurem els riscos en base a la informació del
departament i el cap decidirà
què cal fer”, relata el sotsinspector Víctor Gibanel. Així treballa el Servei d’Informació,
Documentació i Anàlisi. Integrat a la Divisió de Seguretat,
el departament el formen una
dotzena de guàrdies dedicats a
tasques d’intel·ligència: un sotsinspector, dos caporals, cadascun dels quals encapçala un
equip operatiu de tres agents, i
tres agents més encarregats de
l’àrea d’agenda, documentació,
anàlisi i arxiu. “Estudiem tots els esdeveniments de
la ciutat que puguin afectar la mobilitat o la seguretat. Elaborem informes de risc i agendes setmanals amb els actes previstos, incidint especialment
en aquells que organitzen els col·lectius radicals”,
explica el cap del Servei.

A

“Tenim ulls a tot arreu
perquè no podem estar
presents les 24 hores al
carrer”, explica Gibanel

Els integrants del Servei d’Informació solen treballar de
paisà per passar inadvertits en qualsevol escenari.

A banda de saber què passa en tot moment a
Barcelona, els equips d’informació donen suport a
Fiscalia i Judicatura en investigacions puntuals, i
col·laboren activament amb altres policies. Prova
d’això són els cinc diplomes amb què recentment la
Guàrdia Civil va voler agrair la seva col·laboració
en la lluita contra el crim organitzat. Els cos de policia del Ministeri de Defensa va premiar, durant els
seus actes patronals amb motiu de la Verge del Pilar, al Servei d’Informació de la GUB en conjunt i a
quatre dels seus integrants a títol individual.

Els moviments més actius
El dos equips operatius del Servei són
especialistes en seguir l’activitat dels
diversos col·lectius socials amb
presència a Barcelona. “Els okupes són
molt lineals. En els darrers cinc anys
gairebé no han tingut variacions”,
comenta el cap del departament,
alhora que apunta que “les bandes
llatines aquí no tenen el risc que poden
tenir a Madrid”, on són molt més
violentes. D’ençà que van ser
legalitzats com a associació cultural, els
Latin Kings no produeixen gaires
queixes més enllà de l’ús intensiu de la
via pública. Si bé, darrerament, el
Servei d’Informació ha detectat un cert
rebrot de les baralles entre bandes
d’aquesta mena.
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Bandes llatines, moviments ultres i okupes són alguns
dels col·lectius que reclamen més atenció.

Els ulls de la ciutat
Barcelona té més de 1.700 quilòmetres de carrers, una extensió on s’agrupen realitats socials de
tota mena que fan de la ciutat una de les més cosmopolites i multiculturals del món. Per això no és
factible que 12 persones cobreixin tot el territori.
“Tenim ‘ulls’ a tot arreu perquè no podem estar 24
hores al carrer”, afirma el sotsinspector. El treball de
camp que fan els dos equips operatius del servei es
complementa amb la informació que reben de totes
les UT de la Guàrdia Urbana, així com dels EATOS, de
la UNOC i de la UPAS. “Ens nodrim de tots els districtes. Mensualment ens reunim amb els agents
perquè ens expliquin com estan els barris”.
Gibanel aclareix que no tenen confidents ni
‘xivatos’, però que sí que compten amb col·laboradors que no pertanyen als cossos de seguretat, com
ara tècnics de l’Ajuntament i persones d’àmbits
molt diversos: transports, comerç, indústria i un
llarg etcètera. “Aquestes col·laboracions són fona-

mentals perquè ells ens informen d’allò que potser
desconeixem i nosaltres els donem pautes per evitar incidències i mantenir un grau de seguretat òptim. La informació és un flux constant, un feedback
continu”.
Pàgines web, fòrums, xats... Internet també és
una font d’informació molt valuosa. Per això, els
agents se submergeixen cada dia a la xarxa per assabentar-se de tota la informació no oficial que
apareix en fòrums, xats i webs, i estar al corrent de
les festes alternatives, les manifestacions no autoritzades i de tot allò que pugui suposar un trencament de la convivència a la ciutat.

El Servei s’estructura en
dos equips operatius i un
tercer dedicat a l’anàlisis
de tots els actes de BCN
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La investigació a través d’Internet ajuda a controlar
l’activitat dels moviments més perillosos. El seguiment
dels blogs, webs i fòrums d’aquests col·lectius, permet als
agents dimensionar-los i avançar-se a les seves accions.

Els tres equips

Omnipresents
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Preveure com es desenvoluparan els diferents
actes de la ciutat no és fàcil. Per això, és fonamental el bagatge previ, que s’arxiva en forma d’informes i anàlisis: “Tenim una base documental bastant
completa, a la que s’afegeix el treball que es fa a
peu de carrer. Hem de cobrir tots els actes que es
fan a la via pública per saber quina
quantitat de gent mou cada collectiu, si actuen pacíficament o
no, si tallen el trànsit…”, explica
Gibanel. A mida que recull aquesta informació, el Servei fa informes estratègics i operatius, que
complementa amb les dades que
s’obtenen amb el treball dels equips
sobre el terreny, i tot plegat s’informatitza per tal de tenir una bossa
d’informació contínua. És a partir
d’aquests antecedents que s’elaboren els informes d’anàlisi.
Tot aquest volum d’informació
està hermèticament protegit, quelcom imprescindible en la tasca de
qualsevol servei d’intel·ligència policial. “Tenim normes internes molt
estrictes pel que fa a la captació i la
transmissió de les dades. Ens ajustem
fidelment a la Llei de protecció de
dades i tota la informació que surt
del departament ha de ser prèviament consensuada i autoritzada”, remarca el sotsinspector i cap del Servei. 

El Servei d’Informació, Documentació
i Anàlisi compta amb dos equips
operatius especialitzats en temàtiques
diferents. El primer d’ells es dedica a
fer el seguiment dels col·lectius
antisistema i dels moviments radicals.
Un segon equip treballa sobre grups de
joves que ocupen intensivament l’espai
públic, així com en tot allò relacionat
amb l’incivisme, la prostitució,
etcètera. A més, el departament també
col·labora amb la Brigada de protecció
d’autoritats quan se li sol·licita. Però
no només de carrer es nodreix aquesta
cèl·lula d’intel·ligència. Un tercer
equip agenda, documenta, arxiva i
analitza informació per preveure tots
els actes rellevants que tenen lloc a la
ciutat i, d’aquesta manera, poder
optimitzar els recursos dels que
disposa la Guàrdia Urbana.

Preveure i analitzar els
riscos que impliquen els
diferents actes que es
desenvoluparan a
Barcelona, és una de les
tasques més importants
que duu a terme el
Servei d’Informació

