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Comarques
ELS FAMILIARS DE LA VÍCTIMA VAN SER ELS PRIMERS A ASSABENTAR-SE I VAN AVISAR ELS MOSSOS D'ESQUADRA

Un home mata amb un ganivet la
seva parella a Castelló d'Empúries
El presumpte agressor va ser detingut poc després i avui passarà a disposició judicial
DAVID ESTANY

JESÚS BADENES
I CASTELLÓ D'EMPÚRIES

D Un veí de Castelló d'Empúries
de trenta-un anys va assassinar la
matinada d'ahir la seva dona.
L'agressió es va produir al mateix
domicili i posteriorment el presumpte homicida va fiígir per amagar-se de les forces de seguretat.
Segons els Mossos d'Esquadra,
els fets van ocórrer cap a les quatre de la matinada quan un home
va apunyalar la seva parella. Alguns testimonis van afirmar que
havien escoltat una forta discussió entre el presumpte agressor i
la seva víctima a un quart de tres
de la matinada. Tanmateix, aquesta versió no ha estat confirmada
pels Mossos d'Esquadra i ahir al
vespre es desconeixia si havien
mantingut un enfrontament que
havia derivat en l'assassinat.
La dona morta tenia 34 anys i
era natural de Terrassa. La parella residia a la plaça dels Homes de
Castelló d'Empúries. EI fill de 7
anys no es trobava a la casa en el
moment de l'agressió. El presumpte agressor, que té 31 anys,
havia estat denunciat per la víctima en diverses ocasions per maltractaments i agressions. Segons
fonts policials, el presumpte assassí va fer servir un ganivet per
acabar amb la vida de la seva parella.
Els familiars de la víctima van
ser els primers en assabentar-se del
tràgic succés i van avisar de seguida
les forces de seguretat. Segons van
informar els Mossos d'Esquadra,
el presumpte assassí va ser detingut poca estona després del sinistre i està previst que passi avui a
disposició judicial. Els familiars
van apuntar que l'agressor havia
fugit de casa seva i va ser detingut en un carrer pròxim.
Ahir al vespre estava previst que
el forense realitzés l'autòpsia de
la dona de Terrassa. AI tancament
de l'edició encara es desconeixia si
la víctima havia estat assassinada
d'una sola ganivetada o havien estat diverses ferides les que li havien
produït la mort.
Per altra banda, es tracta de la
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UNA JOVE SENEGALESA VA MORIR ESCANYADA PEL MARIT A FIGUERES

Uúltima mort es va produir Festiu passat
• L'última víctima mortal que s'havia registrat a la demarcació de
Girona per maltractaments conjugals data de fa més d'un any. Ansata Kande, veïna de Figueres de
28 anys i de procedència senagalesa, va morir a mans del seu
marit, Yero Mballo, de 47 anys,
que l'havia escanyat. La víctima
havia rebut un cop brutal a la cara.
Posteriorment, Ansata Kande va
ser enterrada en un camp de conreu de Cabanes on va restar més
d'un mes i mig.
L'agressor va intentar sortir de
l'Estat, però va ser trobat a Barcelona, on va confessar el seu de-

licte. El cos de la jove va ser trobat en estat avançat de descomposició.
Juntament amb el presumpte
homicida van ser detimguts dos
homes més perquè Mballo havia
declarat que havien col·laborat en
l'enterrament de la jove sengalesa.
El 5 de febrer de 2000, Josep
Sànchez, un veí de Girona de 78
anys, va matar la seva esposa. La
víctima, Joaquima Nadal, de 75
anys, va perdre la vida després que
el seu marit li fes una ganivetada al coll. L'agressor havia advertit els veïns que «algun dia fa-

primera víctima mortal a les comarques gironines aquest any.
L'últim atac registrat entre una parella es va produir el 21 d'agost pas-

sat a Can Gibert del Pka, a Girona. Un ciutadà de nacionalitat
marroquina va clavar a la seva
dona una forquilla a la boca i va
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ria una cosa grossa» perquè les relacions conjugals havien arribat a
un extrem insostenible.
Després de rebre la ganivetada
al coll, la víctima va intentar escapar al balcó per demanar ajuda
i va caure estesa. Tot seguit, l'agressor presumptament va calar
foc al pis.
El 3 de novembre de 1999, un
veí d'Olot va clavar 17 ganivetades a la seva esposa, en un dels
maltractaments més brutals registrats a les comarques de Girona. L'agressor va ser detingut pels
Mossos a l'hospital, on la víctima havia estat ingressada.
ser atesa a l'hospital Josep Trueta.
L'agressor va ser detingut en el moment de la pallissa per una dotació de la Policia Local.

Els discapadtats
només tenen 3 mesos
per demanar ajudes a
Benestar Sodal
D GIRONA- El Departament de Benestar Social cbliga a totes
aquelles persones que pateixen
alguna discapacitat física a demanar la subvenció per adaptar qualsevol instal·lació, ja sigui un cotxe o una casa, dins un
termini preestablert que té una
duració d'uns tres mesos. Si
aquests ciutadans no presenten
la sol·licitud durant aquest termini ja no tenen dret a demanar la subvenció.
El president de l'Associació
de Discapacitats Mifas, Pere Tubert, va explicar que «aquesta
normativa provoca que no puguem comprar un cotxe si no
estem en l'època de l'any en què
hi ha la convocatòria de les ajudes». «D'aquesta manera, si una
persona discapacitada té un accident de cotxe quan ja ha passat el termini, s'ha d'esperar fins
al proper any a comprar el vehicle per poder rebre les subvencions», va afegir Tubert.
El president va assegurar que
«aquest no és l'únic problema
ja que, presentar la sol·licitud
no assegura que rebem els diners». Tubert va afegir que «Benestar Social ens diu que es basa
en el pressupot que ells tenen
-que augmenta molt poc cada
any- i en la necessitat social de
la subvenció, però hi ha molta
gent que no rep res».
El president de Mifas va voler deixar clar, però, que «jo sóc
minusvàlid i, com tota la gent
que està en el meu cas, necessitem el cotxe per poder desenvolupar una activitat normal i, per aquest motiu, hauria
de poder comprar un automòbil quan jo el necessiti».
L'única possibilitat per demanar una subvenció un cop
s'ha passat el plac, és a través
d'unes ajudes excepcionals «que
si les normals ja es difícil que te
les concedeixin, aquestes es gairebé impossible», va criticar Tubert. El president també va dir
que «el col·lectiu no està gens
d'acord amb aquest límit de
temps que decideix Benestar
Social i què, cada any, canvia».
Tot i que aquest any la convocatòria va ser entre els mesos
de gener i abril, res no assegura que aquest departament variï els mesos en què es pot fer
la sol·licitud. DAVID RUIZ
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