
LA MORT D'EN YASSIR EL YOUNOUSSI: CRONOLOGIA D’UNA INJUSTÍCIA

Grup de Suport Justícia x Yassir

El Vendrell (Baix Penedès)

INTRODUCCIÓ:

En Yassir El Younoussi, veí del Vendrell nat a Kasr al-Kabir (Marroc) el 1984, va morir el 31 de 

juliol de 2013 a la zona de garjoles (custòdia de detinguts) de la comissaria dels Mossos d’Esquadra 

del Vendrell, hores després d'haver estat detingut al carrer a la capital baixpendesenca.

La comissaria on mor en Yassir és la seu de la Unitat de Seguretat Ciutadana del Vendrell. L’òrgan 

policial que intervé en l’acte judicial d’aixecament del cadàver i n’elabora l’atestat és la Unitat 

d’Investigació del Camp de Tarragona.

El 4 de desembre de 2012 són imputats vuit Mossos d'Esquadra per la mort d'en Yassir, poc després 

que la família El Younoussi, l'organisme antirepressiu Rereguarda en Moviment i el Grup de Suport 

local Justícia x Yassir iniciéssim una campanya pública de denúncia dels fets per a evitar que 

aquests restin impunes. Als agents imputats se’ls acusa d’un delicte d’homicidi imprudent, tipificat 

en l’article 142 del Codi Penal. El cas el porta el Jutjat d’Instrucció número 2 del Vendrell.

 Tot i que des de la mort d'en Yassir mitjans policials i governamentals han maldat per presentar-lo a 

l'opinió pública com un delinqüent i un politoxicòman, considerem que la seva detenció i posterior 

maltracte a comissaria, amb resultat de mort, pot tenir un rerefons de caràcter sociopolític. En 

Yassir va ser una de les persones que es va significar en una protesta massiva esdevinguda  l'any 

2010 al barri dels Pisos Planes del Vendrell contra els abusos policials quotidians que patia (i 

pateix) la comunitat marroquina, la qual va ser contundentment reprimida pels Mossos d'Esquadra. 

També va ser dels veïns del barri que va aparèixer, posteriorment, denunciant els fets en un 

reportatge del canal internacional Al-Jazeera (aquest es troba penjat al Youtube: https://

www.youtube.com/watch?v=lv8WMb263u4 (Yassir apareix al vídeo fent declaracions a partir dels 

0:58 segons) 

En aquest altre enllaç apareix la notícia d’ Al-Jazeera en la qual es detalla la situació de conflicte i 

repressió cap a la comunitat marroquina del Vendrell. 

https://www.youtube.com/watch?v=u9RF1Wwe3GY 
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LES CIRCUMSTÀNCIES DE LA MORT:

En Yassir va patir a comissaria mesures de contenció consistents en  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. L’agent imputat amb el TIP 13690 va reconèixer a la seva declaració al jutjat que una 

contenció com a màxim pot durar 30 minuts, passats els quals, si el detingut no es calma, es crida 

una ambulància. Aquest extrem va ser confirmat també per l’agent amb TIP 12285. En aquest cas, 

però, com ja s’ha dit, la contenció va durar 38 minuts, tot excedint, doncs, el propi protocol dels 

Mossos d’Esquadra per a aquesta mena d’intervencions.

L’agent amb TIP 13690 va ser qui va  prendre la decisió de la contenció, segons va declarar ell 

mateix al jutjat. També va ser l’agent que la dirigí. En la declaració va reconèixer que els agents es 

van llançar a sobre del cos d’en Yassir. No hi ha constància que els Mossos que realitzaren la 

contenció informessin del fet al Cap de Torn (que és qui té la potestat per a treure les mesures de 

contenció a un detingut) ni que fessin constar aquesta en el Llibre de Novetats de la comissaria.

El 16 de setembre de 2013, la jutgessa del cas demana en una providència que el SEM del Vendrell 

identifiqui el personal sanitari que va acudir a les dependències policials a atendre en Yassir el dia 

de la seva mort. En aquest document es fa constar que aquesta assistència es va produir en dues 

ocasions, i va generar dos informes d’emergències mèdiques, a les 12.49h i a les 14.51h. La segona 

ocasió, el personal del SEM va acudir a les dependències policials per a intentar reanimar el cos 

d’en Yassir, tot  traient-lo de la cel·la per a efectuar aquest intent de reanimació, el qual no va 

reeixir.

En aquest vídeo trobem declaracions de l’advocat de la família sobre el cas. També del pare d’en 

Yassir i del context social del Vendrell, fet pel 15MBcn i el Rereguarda en Moviment:

https://www.youtube.com/watch?v=BiDKdDN05X8 

LES CAUSES DE LA MORT:

L’informe de  l'Institut de Medicina Legal de Tarragona del mes d’agost de 2013 refereix un 

possible consum de cocaïna, sense més especificació. Estableix que la causa de la mort és un 

“shock cardiogènic”. L’informe certifica que la situació de contenció pot haver tingut incidència en 



la mort d’en Yassir. Més concretament, en relació a si l’ús de la força per part dels agents va poder 

desencadenar en el cos d’en Yassir la reacció que li va provocar el shock, l’informe diu textualment: 

“El Sr. El Younoussi presentaba un estado de agitación secundario al consumo de cocaína, que se 

pudo ver agravado por la liberación de catecolaminas durante el proceso de reducción”.

Segons la providència del 16 de setembre de 2013 dictada per la jutgessa, les anàlisis 

toxicològiques havien donat resultat positiu d’etanol i cocaïna. Aquestes anàlisis tenen data de 13 

de setembre, però en els resultats, al contrari del que diu l’escrit de la jutgessa abans esmentat, 

consta que no es detecta etanol en sang (tampoc en orina ni en l’humor vitri). Sí que es detecta 

cocaïna (metabòlit) en sang, i la mateixa substància en orina, a més de cannabinoids i 

benzodiazepines. 

La mateixa providència afirma que el cap d’en Yassir va ser colpejat contra les parets i els barrots de 

la garjola, tot deixant oberta la possibilitat d’una “autolesió”. Tanmateix, l’advocat de la família 

considera que els informes forenses no diuen res sobre lesions al cap d’en Yassir, ni els agents 

manifesten en les seves declaracions haver-lo vist sagnar. Malgrat tot, figura que van lligar en Yassir 

per a evitar que es colpegés el cap, atès que se l’estava colpejant  ell mateix, segons la versió dels 

agents, i això feia perillar la seva vida.

LES SUBSTÀNCIES TROBADES A LA CEL·LA DESPRÉS DE LA MORT:

A mitjans d’agost de 2013, els Mossos realitzen l’informe fotogràfic sobre l’aixecament del cadàver 

sol·licitat pel jutjat. En aquest s’observa un casc i una cinta immobilitzadora propera al cos sense 

vida d’en Yassir. El casc es troba sobre un matalàs al passadís  distribuïdor de la zona de garjoles 

d’adults. El cos d’en Yassir es troba estirat a terra. En morir portava únicament un banyador de 

platja i no duia samarreta. El reportatge inclou una fotografia de la part posterior del banyador on, 

segons l’informe, es va trobar un petit embolcall platejat a l’interior de la butxaca. També s’inclouen 

fotografies de l’interior del lavabo de la garjola i de les immediacions de la porta d’entrada a la 

mateixa, on s’especifica que es van trobar dos petits embolcalls de plàstic (un al lavabo i un altre al 

costat de la porta). Pel terra de l’interior de la cel·la es troben diversos objectes: Unes manilles, unes 

xancles, un matalàs, una manta i fins a 6 cintes immobilitzadores.

Pel que fa a les substàncies trobades a la cel·la (a l’entrada, al lavabo i a la butxaca del banyador 

d’en Yassir), s’envien a la Unitat de Laboratori Químic de la Divisió de Policia Científica dels 



Mossos tres mostres. Aquesta, segons consta en el dictamen fet el mes d’octubre de 2013, les 

identifica com a cannabinol (haixix) i cocaïna adulterada amb lidocaïna, però especifica que dues de 

les mostres, corresponents als embolcalls de plàstic impregnats de pols blanca, no es poden 

quantificar, en no disposar de quantitat suficient per a dur a terme l’analítica

L’informe del reportatge fotogràfic es contradiu amb les declaracions fetes en seu judicial per 

alguns dels agents imputats. En concret, els agents amb TIP 19742 i 13690 manifestaren que no van 

veure res al terra de la garjola on morí en Yassir, cap objecte, paper o embolcall, ni tampoc al 

lavabo, i que tampoc van tenir la impressió que aquest es trobés sota l’efecte de cap droga, ni tant 

sols en el moment d’entrar a fer la contenció. Tanmateix, com ja s’ha dit, després de la mort 

apareixen 2 bossetes, una al lavabo i una altra a l’entrada de la cel·la, a més de la peça d’haixix del 

banyador, malgrat que aquest havia estat revisat prèviament de forma exhaustiva per un agent. Les 

imatges del registre que se li va efectuar al Yassir obren en la causa. En aquestes s’observa com en 

Yassir fins i tot es baixà el banyador ensenyant la zona genital. No se li trobaren drogues en aquest 

registre, i aquestes només van aparèixer un cop mort.

Figura que el tipus de registre que van realitzar els agents a en Yassir (nivell 2, segons declaracions 

a la premsa d’en Manel Prat, Director General de Policia) no implicava mostrar zones genitals. 

Tanmateix, les imatges de la zona de registres mostren, ja ho hem dit, com en Yassir es baixa el 

banyador exhibint aquestes, així com també la part del cul, que és revisada ocularment pels agents.

L’advocat  de la família El Younoussi mostra la seva sorpresa, en el seu escrit del 24 de març de 

2014, que en Yassir tingués els índexs de cocaïna en sang que acredita l’informe toxicològic (0,38 

mg/l), si una hora abans no havia consumit droga, segons va acreditar el metge del SEM i tal com 

consta en l’informe clínic de la seva primera assistència. Més tenint en compte que la cocaïna 

trobada a la cel·la tenia només un 2% de puresa, per la qual cosa hauria d’haver consumit una gran 

quantitat d'aquesta per a arribar a tenir l'esmentat nivell en sang.

Cal dir que en el seu auto del 17 de març de 2014 la jutgessa va denegar la sol·licitud feta per 

l’advocat de la família per a que la Unitat Central de Laboratori Químic dels Mossos, que realitzà 

l’anàlisi de les substàncies trobades a la cel·la, determinés si en aquestes o en els embolcalls hi 

havia restes fecals i, en cas d’haver-n’hi, justifiquessin perquè no s’exposava aquesta circumstància 

en el seu informe del mes d’octubre de 2013. Aquesta denegació es troba recorreguda en el moment 

de redactar aquestes línies.



En qualsevol cas, l’advocat de la família considera, tot citant la jurisprudència, que el fet que, 

presumptament, en Yassir  hagués pogut consumir droga de forma voluntària dins la cel·la, no 

afectaria en cap cas a la tipificació dels fets com a homicidi imprudent. Més tenint en compte que 

en Yassir es trobava sota custòdia policial i els agents de la comissaria dels Mossos eren, o havien 

d’haver estat, els garants de la seva integritat física.

UNA GRAVACIÓ INCOMPLETA: 

En la providència emesa pel jutjat el 13 de novembre de 2013 s’instava els Mossos d’Esquadra del 

Vendrell a aportar en un termini de 10 dies una còpia de les gravacions de les  càmeres de 

videovigilància amb les imatges de la cel·la on es trobava en Yassir el dia de la seva mort, així com 

les del passadís adjacent a la cel·la. L’escrit del jutjat especificava que la còpia de les gravacions 

havia de contenir des del moment en què en Yassir va ingressar a la cel·la fins el moment 

immediatament posterior a l’aixecament del cadàver, sense cap mena d’interrupció o de tall.

El 21 de novembre, el Mossos d’Esquadra responen a la providència prèvia del jutjat mitjançant un 

ofici, en el qual afirmen que únicament disposen, per motius tècnics, de les imatges dels dos darrers 

mesos de la cel·la on va morir en Yassir. Reconeixen al mateix escrit que la còpia d’imatges posada 

a disposició judicial no compleix el requisit de completesa, i que només recull el que anomenen 

“moments crítics”, sense continuïtat. Aquest fet, l’atribueixen, en un informe del 18 de novembre, a 

un “problema tècnic” el qual, tanmateix, no s’especifica.

Posteriorment, en l’informe en el qual descriuen el funcionament dels gravadors d’imatges de la 

comissaria del Vendrell, afirmen que els gravadors de les garjoles graven per detecció de moviment 

i que, a més, la gravació s’efectua de forma cíclica i un cop s’acaba la capacitat del disc es torna a 

gravar des del principi, sobreescrivint la informació gravada anteriorment, la qual es perd. En 

aquest mateix ofici els Mossos reconeixen la pèrdua de 25 minuts de gravació de la cel·la on va 

morir en Yassir.  

En una providència emesa el mes de setembre, la jutgessa del cas denega diverses sol·licituds fetes 

en un escrit previ per l’advocat de la família  El Younoussi, entre elles poder disposar en CD de la 

gravació registrada per les càmeres de la comissaria. 



Amb posterioritat, se sol·licita el lliurament per part dels Mossos d’indicacions sobre les càmeres 

que s’utilitzen per a registrar imatges de les cel·les, passadissos i sales de registre, tot indicant 

marca, model, any d’instal·lació, etc, per a poder demanar informació al fabricant sobre si les 

càmeres graven només quan hi ha moviment, i altres extrems, com ara el període de temps durant 

el quan s’emmagatzemen les imatges, en quin lloc queden registrades, si és possible obtenir 

gravacions amb més de dos mesos d’antiguitat, etc. La jutgessa denega aquesta i altres sol·licituds 

en un auto, el 17 de març de 2014.

L’advocat de la família d’en Yassir recorre aquesta decisió en un escrit del dia 24. Justifica la petició 

sobre les càmeres en el fet que la Direcció General de Policia ha al·legat motius diversos i 

divergents sobre el seu funcionament per a justificar l’absència d’una gravació completa del que va 

passar a la garjola on va morir en Yassir. Fa esment a la declaració dels imputats, segons els quals 

les càmeres filmen sempre, independentment que hi hagi o no moviment. 

El recurs relatiu a aquesta qüestió va ser denegat per l’Audiència de Tarragona el 25 de setembre, 

en un auto en el qual s’estima que les diligències sol·licitades no són necessàries. El dia 21 de 

novembre la jutgessa del Vendrell Elena Gómez Santamaría decideix arxivar el cas.


