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JUDICIAL

L'Audiènda Nadonal absol els detinguts el 1992
pel oomís de 120 quilos dtieroïna a la Jonquera
Considera nul·les les intervencions telefòniques i el mateix acte d'aprehensió de la droga
TURASOLER

fl La Jonquera/Madrid.— L'Audiència
Nacional, ha absolt del delicte contra la salut
pública els sis homes —els camioners José
Barrera i Francisco Magdaleno; Francisco
El tribunal ha admès la tesi
de la defensa de Barrera i Magdaleno, exercida pel lletrat gironí
Ramon Marco, i ha decretat
nul·les les intervencions telefòniques que va realitzar la Policia
Nacional al telèfon del domicili
de Rubí (Vallès Occidental) de
Magdaleno i les posteriors
punxades perquè la policia les
va sol·licitar a partir de simples
conjectures sense indicis clars de
criminaUtat.
La sentència remarca que un
inspector de la policia va admetre durant el judici que havien
sol·licitat la intervenció telefònica perquè havien rebut una
informació que apuntava que
Magdaleno podria participar en
la introducció d'una gran quan- ,
titat d'heroina procedent de Turquia, informació facilida per üri
confident que no era especialment fiable.
La sentència exposa que la
troballa de l'heroína ^:efectuada a la Jonquera el 15 de març
del 1992 dms del dipòsit d'un
camió Volvo especialment adaptat, propietat de Magdaleno i
conduït per Barrera—va ser conseqüència directa de la informació obtinguda a través de les
escoltes telefòniques viciades de
vulneració del dret al secret de
les comunicacions. Per aquest
motiu, considera que l'aprehensió de la droga tampoc pot considrerar-se una prova valorable.
Amb aquest arguments, e r tribunal absol els dos camioners

Cuéllar, Mohamed Zolfaghary, Mohamed
Tabrà i Homayoòn Noory—jutjats en relació
amb el comís de 120 quilos d'heroïna turca
que la Policia Nacionalva trobar en el dipòsit
del carburant d'un camió el març del 1992.

El tribunal ha declarat nul·les les intervencions telefòniques i conseqüentment també
la «viciada» aprehensió, una de les més importants de l'Estat i que va ser presentada
a bombo i plateret per les autoritats.

Aquest diumenge es fa a
Figueres la tercera diada
de jocs sense barreres
Pere Navano, govemador dvil el 1992, va volerflairarde prop l'èxit policM Foto: EL PUNT.

i els altres homes que haurien
participat; en la preparació del
viatge del delicte contra la salut
pública que éls imputavael fiscal.
Tot i que Magdaleno va admetre
en el judici que ell era conscient
que participava,\a través d'ún
transport legal de mantes i edredons, en un tràfic il·legal des
de Turquia a Espanya, el tribunal

es creu la seva versió, segons
la qual, ell pensava que el que
li van carregar a Istanbul era
clenbuteroH no heroïna.
Francisco Magdaleno és condemnat a quatre mesos d'arrest
per un delicte de tinença il·lícita
d'armes, perquè en un dels escorcolls reaUtzats U van trobar
uiia pistola que teiúa sense lli-

cència. Per la seva part. Barrera
ha estat condemnat a quatre mesos d'arrest per un deUcte de
falsetat perquè va confeccionar-se un carnet d'identitat i im^
pennís de conduir falsos a nom
d'Antonio Ginés Femàndéz, per
poder creuar la frontera sense
problemes perquè tenia pendent
una ordre de recerca.

La defensa demana la nul·litat de les declaracions de
quatre funcionaris que incriminen els caps de Costes
Monguilod manté que acusant s'autoinculpen ells i que no poden ser testimonis sinó imputats
TURASOLER

H Figueres.^ El titular del jutjat número 2 de Figueres ha resolt que les obres de l'edifici David, situat a darrere el Rally-sud
de Figueres, s'ajusten a la normativa urbanística i ha desestimat l'interdicte que van presentar un grup de veïns que,es consideraven estafats perquè davant
del seu edifici en construïen un
altre de idues plantes, quan, segons ells, en el projecte hi figurava una plaça. Els veïns també
es queixaven que no hi havia
prou separació entre els dos
blocs i yan manifestar les seves
protestes penjant una trentena
de pancartes al balcons. L'Ajuntament va manifestar, des del primer moment, que les obres s'ajustàven al pla general i que tenien totes, els permisos municipals perquè complien les condicions que requeria la normativa.
Amb la presentació de l'interdicte, ara fa. un mes, el jutge va fer
aturar les obres. Amb la resolució judicial al seu favor, l'empresa promotora, Grupinver, podrà
completar el local comercial de
davant l'edifici David. No es descarta que els promotors empenguin una acció judicial contra
l'advocat dels veïns per danys i
perjudicis. / EL PUNT
SOCIETAT

MINISTERI SOTA SOSPITA

• Girona.— Carles Monguilod,
que exerceix la defensa d'Enric
Girona, Jordi López Vives i Lluís
Hontecillas, acusats d'irregular
ritats a Costes, ha presentat un
escrit al jutjat número 6 de Girona en què demana que es decreti la nul·litat de les declaracions de quatre funcionaris del
departament que acusen els seus
caps de cobraments de dietes
inexistents. Aquestes persones,
una de les quals té la. condició
de testimoni protegit, van declarar davant de la Guàrdia Civil
que el cobrament de dietes per
serveis que no s'havien fet era
una pràctica habitual al departament de Costes, que l'exercien
els caps i ells mateixos també.
Entén la defensa que, amb
aquestes manifestacions, si són
certes, els funcionaris, que la ma-

H jutge dóia la raó al
ptomotpr <te l'edifici David
de Figueres i es Teprèa l'obra

teixa Guàrdia Civil defineix com
a «testimonis imputats», s'estarien clarament autoinculpant,
per la qual cosa, els declarants
haurien d'haver estat emparats
i assistits de lletrat en qualitat
d'imputats, cosa que no es va
produir. Per aquest motiu, les
declaracions s'haurien de considerar nul·les perquè no s'ha
respectat el dret constitucional
a la defensa d'aquestse persones.
Per avalar les seves tesis, Monguilod cita una sentència del tri-i
bimal Suprem i també una.sentència del 1991 de l'Audièiieia,'
de Girona, de la qual va ser ponent el magistrat Fernando Lacaba, que va absoldre l'exalcalde.
de Calonge Eugeni Damaculleta, a qui s'havien vulnerat els
drets constitucionals durant la
instrucció en no haver-li concedit assitència .Uetrada quan •
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s'autoinculpava en relació amb
el cas del,borratxo que và ordenar allunyar del municipi perquè parés la fresca mentre baixava de la muntanya i quan arribés
ja estiguessin els bars tancats i
així evitar que hi muntés aldarulls.
Proposta de sobreseïment
En el mateix escrit, Carles
Monguilod deinana el sobreseïment de la causa argumentant
una suposada absència d'infrac•ció penal per part dels acusats
i que les acusacions se sustenten
éni úna «denúncia genèrica», que
no aporta proves de càrrec, realitzada pel topògraf Francesc
Martín Parra. El, lletrat manté
que ei testimoni de Martín Parra
s'ha de considerar de dubtosa
credibilitat perquè existeix una
; reconeguda animadversió del to-

pògraf envers els seus caps. Però
també perquè el topògraf va reaUtzar les seves acusacions després dé ser detingut acusat d'intentar vendre documentació a
uns empresaris, és a dir, quan
tenia la condició d'inculpat i, per
tant, no estava obUgat a dir la
veritat. En el seu escrit, la defensa exposa que sembla que
Martín Parra l'únic que busca
és sotmetre els inculpats a «la
pena del banc dels acusats» per
fer-los patir.
Els quatre principals imputats, el cap de Costes a Catalunya, Manuel Nóvoa, el cap del
departament a Girona, Enric Girona, i els funcionaris Jordi López Vives i Lluís Hontecillas van
declarar dimecres per primer
cop davant del jutge i van negar
totes les imputacions que se'ls
formula.

B Figueres.— Aquest diumenge el pavelló vell de Figueres serà
l'escenari de la tercera diada de
jocs sense barreres oberts a nens
i nenes amb dificultats motrius i
sense. En els dos últims anys
aquest acte, que impulsa la delegació de Mifas a l'Alt Empordà, ha aplegat més de 500 nens
i nenes i en la seva organització
hi participen una setantena de
voluntaris. Tots els jocs en què
participala mainada estan basats
en les dificultats que un nen o
nena amb discapacitat física o
sensorial es troben en la vida
quotidiana, amb l'únic ajut de
dues persones que s'inunisciran
el mínim possible en el desenvolupament de les activitats. La
concentració dels participants es
fa a les 10 del matí a la Rambla
i, des d'aquest punt, es dirigeixen
al pavelló vell. / EL PUNT
JUDICIAL

La Goieralitat fera
d'acusadó particular oi d cas
. dels Maulets detinguts a Olot
M Olot.—^ La direcció general de
Seguretat Ciutadana de la Gnerealitat es presentarà avui al jutjat d'Olot per exercir d'acusació
particular en el cas dels tres independentistes —dos d'ells
• membres dels Maulets— detinguts diumenge à la ciutat. Els detinguts van denunciar els Mossos
d'Esquadra per maltractaments
i vexacions i, segons una nota feta
pública ahir, la Generalitat empendrà les accions oportunes per
defensar la correcta actuació
dels.a:gents. Fins i tot no es descarta presentar una querella contra els detinguts per difamació i
falsa denúncia. / EL PUNT

