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Li van escorcollar la cel·la i li van trobar fotos on apareix una rossa, que també vinculen amb UUastre
TURA SOLER

I Olot.— La detenció per part dels Mossos d'Esquadra d'un francès resident a
Olot acusat de falsificació i tràfic de cotxes
robats ha fet aixecar les orelles a la UCO
La detenció del francès, a qui
consten residències a Olot, Empuriabrava i Barcelona, es va
produir el juliol per una casualitat: perquè va ser vist amb dues
persones més quan robava les
plaques de matrícula d'un cotxe
aparcat a Ripoll. Van fugir, però
els Mossos els van enxampar a
Sant Joan les Abadesses, els van
trobar un cotxe robat, i els van
detenir. Van quedar en llibertat.
Els Mossos, però, van continuar
les investigacions i dies més tard
van localitzar més cotxes robats
i manipulats a Olot, on el francès
tenia residència, per la qual cosa
la jutgessa de Ripoll va ordenar
la seva detenció i empresonament. L'home, però, havia fugit
a Sevilla, on va ser detingut per
la Policia Nacional, ingressat a
Sevilla-II i posteriorment a la
presó de Figueres. El francès,
per algú conegut amb l'àhes l'Andorrà per les seves relacions amb
Andorra, va estar empresonat
fins divendres passat, quan l'Audiència de Gkona va revocar
l'ordre de presó i va quedar en
llibertat.
El nom d'UUastre a casa
En l'escorcoll realitzat a finals
d'agost al domicili d'Olot del detingut van localitzar un paper
amb el nom de Ramon UUastre
i un número de telèfon i, tot
i que no van comissar-les, també
hi van trobar diverses fotografies, que el detingut es va fer
dur a la presó a través del propietari de l'habitatge. En tenir
conekement d'aquest fet, la jutgessa va ordenar un escorcoU
de la cel·la que ocupava a la
presó de Figueres. L'escorcoU
• de la cel·la ha estat definit d'ex-

per si es tracta del «senyor del Mercedes»
que sempre anava acompanyat d'una rossa i que algun testimdni ha dit que tenia
contactes amb Toni Guirado i Ramon
Ulíastre. A casa: del detingut hi van trobar

un paper amb el nom d'UUastre i im
número de telèfon i, posteriorment, la
jutgessa de Ripoll va ordenar qüe li escorcollessin la cel·la a la presó de Figueres
(fet considerat molt excepcional) i li van

comissar un plec de fotografies. Una dona
rossa que apareix a les fotos comissades
a la cel·la podria ser la mateixa que surt,
én algunes de les fotografies comissades
a la casa de Ramon UUastre.

Un cas on circulen
molts Mercedes i es
busquen moltes fotos
T.S.

cepcional per la defensa del detingut. «El director de la presó
no ho havia vist mai», van dir
fonts de la defensa. El resultat
de l'escorcoll, realitzat pels Mossos, va ser el comís de diverses
fotografies: En aquestes fotos hi
apareix un Mercedes, el mateix
detingut, una dona rossa (una
veina de Granollers que havia
treballat en un club d'Alp) i un
altre home. Les fotos han suscitat
gran interès als investigadors del
segrest que miren si la rossa de
les fotografies aparek també en
el plec de fotografies comissades
a Ramon UUastre, ara incorporades al sumari. També proven
de relacionar-la amb els proces-

sats, Joan Casals i Xavier Bassa.
Les fotos comissades a la cel·la
del francès no han estat incorporades, de moment, al sumari
del segrest.
Tractes a casa de Guirado
L'interès pel «senyor del Mercedes» ve del testimoni d'una
persona que afirma que havia
vist com Toni Guirado s'entrevistava a sota casa seva amb un
senyor tot ostentós que anava
amb un Mercedes i una dona
rossa. Segons el testimoni, quan
el «senyor del Mercedes» arribava, Guirado baixava al carrer,
el conductor del Mercedes baixava del cotxe i la rossa es quedava

dins i Uavors els dos homes anaven a parleir a l'interior del cotxe
de Guirado. El policia municipal
ha estat interrogat al jutjat sobre
aquests contactes i ha afirmat
que l'únic que anava sota casa
seva amb un Mercedes era un,
representant de l'associació de
minusvàlids Mifas que li portava
unes peces per pintar en el seu
taUer. La UCO pensa que Guirado els enganya i que està encobrint algú perquè han preguntat als representants de Mifas
a Olot que elshan assegurat que
no duien peces a pintar a casa
de Guirado. EU, però, assegura
que el senyor de Mifas que anava
a casa seva venia de Barcelona.

• E I francès resident a Olot i
detingut a RipoU i Sevüla no
és l'únic sospitós de ser «el senyor del Mercedes», que sembla
que és una peça clau per als
investigadors. Un testimoni que
ha declarat al jutjat assegura que
tenia fotografiat Ramon UUastre mentre s'entrevistava amb un
senyor que conduïa un Mercedes
i que també sempre anava acompanyat d'una dona rossa. En
aquest cas el testimoni manté
que eU, amb els seus mitjans,
va identificar el senyor del Mercedes com un empresari que es
movia a cavaU enfre Torelló i
Camprodon, que havia fet les
amèriques, on va triomfar força
i va tenir tractes comercials amb
Xavier Cugat. Aquest home és
ara als Estats Units. El testimoni
diu que li van robar les fotos
juntament amb el seu cotxe el
1997 a GranoUers.
Un altre Mercedes sospitós va
aparèixer al principi del segrest,
just el dia que el pare de Maria
Àngels Feliu havia establert un
contacte amb els segrestadors a
la zona dels silos de l'estació
(que sembla que es va frustrar
perquè va passar un cotxe dels
municipals). La Policia Local va
detectar un Mercedes que feia
una passada sospitosa i van agafar la matrícula. Un cop van fer
les comprovacions es van trobar
que la matrícula corresponia a
un Suzuki Santana d'un veí de
la VaU d'en Bas i van deduir
que l'havien agafat malament.

EL JUDICI PEL CRIM DE CAL CANARI

L'home a qui l'acusat del crim de Cal Canari va atribuir
l'assassinat anuncia que s'hi querellarà per calúmnies
FIDEL BALES

• Girona.— José Bustos Gómez —^l'home a qui l'acusat del
crim de Cal Canari, José Luís
Martínez Ogando, va atribuir la
mort de Francesc Bardera— va
anunciar ahir en el judici que
es querellarà contra l'acusat per
calúmnies quan hagi finalitzat
l'actual procés. L'acusat s'haurà
d'afrontar a un altre judici si
prospera aquesta quereUa. Bustos es va haver de passar dos

mesos i mig a la presó per la
inculpació a l'assasinat.
Una de les proves que incriminen Martínez Ogando són
unes petjades ensangonades que
es van trobar al costat del cadàver, fetes amb unes sabates
de l'acusat. Aquest va manteneir
que aquelles sabates les havia
donat a BustoS i que aquell les
hi havia tomat un pareU de dies
després del crim. Bustos va explicar ahir que un pareU de dies
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després del crim es va trobar
amb l'acusat, el qual feia més
de 4 anys que no veia. L'home
va negar que l'acusat M hagués
donat mai unes sabates i quan
les hi van mostrar en el judici
va dir que mai les havia vist.
José Bustos es va molestar
quan la fiscal U va preguntar,
al final del seu interrogatori, si
havia mort Bardera: «Mai he
mort ningú i m'he hagut d'estar
dos mesos i mig a la presó perquè

Martínez Ogando diu que em
va deixar unes sabates», va dir.
El testimoni es va tomar a molestar quan la defensa U va preguntar si no havia comentat la
mort de Bardera a la seva dona
el migdia del dia del crim. «Em
molesta aquesta pregunta», va
dir Bustos, que per segona vegada havia explicat que s'havia
assabentat del crim el vespre del
dia 25 en un bar mentre mirava
un partit de futbol. El cas és

que abans de declarar eU ho havia fet la seva dona i havia expUcat que el seu marit U va comentar el migidia del 25 que
havien assassinat el regent de
Cal Canari. D'altra banda i segons la declaració d'un mosso
d'esquadra, un home de Sant
Feliu que havia coincidit a la
presó amb Martínez Ogando, li
va dir que l'acusat h havia confessat que havia estat eU qui havia mort Bardera.

