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EL PROCESSAT ADMET HAVER VENUT DROGA A LLORET

LA VÍCTIMA ES VA TROBAR ELS ATACANTS POC DESPRÉS

Jutgen un jove per
Detenen dos homes
falsificar un carnet en per apallissar un
la guerra als Balcans rodamón a Girona
El fiscal sosté que el va manipular i l’acusat
replica que és deficient «pel conflicte armat»
J.L.M.
GIRONA

Un carnet de conduir croat expedit durant la guerra dels Balcans
li ha costat a un jove establert a
Lloret de Mar una acusació per falsificació de documents. La Fiscalia de Girona i els Mossos d’Esquadra mantenen que l’imputat,
Vladimir P., utilitzava aquest permís tot i saber que havia estat manipulat de manera il·legal. L’encausat, que ha demostrat que el
número d’identificació que hi havia era el que realment li correspon, va argumentar ahir a l’Audiència que el carnet tenia una
qualitat deficient «perquè va ser
elaborat al meu país mentre estàvem en guerra». El noi s’enfronta
a una petició de dos anys de presó per aquest delicte i a set més per
haver venut una peça d’haixix a
una parella de turistes hongaresos
el 28 d’agost de 2000.
Vladimir P. va reconèixer obertament a la secció penal del Palau de Justícia que la nit dels fets
va proporcionar una petita peça
de droga a dos joves per 5.000 pessetes. Ho va fer davant d’un bar de
l’avinguda Just Marlés de Lloret,
mentre tres policies de paisà l’observaven. Els agents el van detenir
immediatament. Van intervenirli sis pastilles d’èxtasi, una paperina de cocaïna i vuit trossos més
d’haixix. El processat va replicar
ahir que aquestes substàncies i les

Mifas denuncia una
constructora i dos
arquitectes per unes
obres en un taller
GIRONA.- L’Associació Minusvàlids Físics Associats, Mifas, ha denunciat una empresa
constructora i dos arquitectes
per les obres de construcció
d’un taller per a l’entitat situat
a Riudellots de la Selva. Mifas
culpa la constructora i els dos
arquitectes de les diverses deficiències que han anat sorgint
a l’edifici com ara esquerdes, la
caiguda de rajoles o la pavimentació. La constructora admet que alguns dels defectes
són responsabilitat de les obres
i de la mateixa manera els dos
arquitectes accepten la seva culpa en altres deficiències. El que
no accepten és admetre totes les
deficiències que els membres
de Mifas els atribueixen.
El taller de Mifas a Riudellots
de la Selva acull membres de
l’entitat i, segons van constatar
ahir al jutjat diversos pèrits durant la seva utilització s’han
constatat diversos defectes de
construcció. Els més importants per l’associació són l’aixecament de peces de gres d’un
passadís i de rajoles de la paret i les esquerdes. DdeG

comissades al seu domicili eren per
al seu consum. Tanmateix, el Ministeri Públic no el va creure.
La principal controvèrsia, però,
no la van suscitar els narcòtics, sinó
el seu seu permís de conduir. Dos
perits dels Mossos van assegurar
ahir que el document havia estat
alterat «irregularment». Els experts
van destacar «que el plàstic que cobria el document estava aixecat».
«A través del microscopi vam comprovar que aquesta superfície havia estat raspada», va especificar
un dels tècnics. «El cognom de
l’encausat havia estat reescrit, i
també el número d’identificació»,
va afegir el seu company.
Uns minuts abans de començar
la vista, l’advocat defensor, Carles
Monguilod, aportava el nou carnet de l’encausat. Les seves xifres
coincidien amb les apuntades al
document suposadament fals. Una
per una. El sospitós va evidenciar
que era absurd «modificar un paper per posar-hi a sobre el mateix
que hi havia escrit». «La policia de
Croàcia em va donar el permís així,
en aquest estat», va insistir.
«Suposo que, com que encara
no havia acabat la guerra, resultava difícil treballar acuradament»,
va precisar. Els policies van al·legar que els casos de funcionaris
corruptes als països de l’Est «són
abundants». Monguilod va concloure que ni tan sols havia quedat provat que la substància que
va vendre als turistes fos nociva.

Els agressors li demanaven diners i li van
robar una cadena, una creu i un rellotge
J.L.M.
GIRONA

Dos homes van apallissar un
rodamón que divendres passat
dormia en un caixer automàtic de Girona per robar-li el rellotge i la cadena que duia penjada al coll. La víctima va veure els seus agressors l'endemà
a l’estació de Renfe de la ciutat
i va explicar el succés a una patrulla dels Mossos d’Esquadra.
Els policies i un vigilant de les
instal·lacions van poder atrapar
els sospitosos, Dimitri K., de 22
anys i nacionalitat letona, i Oleg
D., bielorús de 40 anys. El jutge de guàrdia a Girona els va
deixar lliures després d’interrogar-los.
La parella va irrompre a la sucursal de la Caixa de la carretera de Barcelona sobre les quatre de la matinada de dissabte.
El denunciant hi dormia. Els
arrestats presumptament el van
despertar i van començar a donar-li cops de peu. Volien diners, tal com va narrar el perjudicat als agents. Quan Oleg D.
i Dimitri K. presumiblement es
van adonar que l’home no duia
a sobre ni un euro, van sostreure-li el rellotge, una cadena
d’or i una creu.
Els presumptes assaltants van
marxar i van deixar la víctima
al caixer. Quan, diumenge al
matí, l’indigent va observar a

LES CLAUS
■ CASUALITAT. Fins que el ro-

damón agredit al caixer de la
carretera de Barcelona, on
dormia habitualment dins
d’un sac, no va coincidir amb
els seus atacants no va denunciar el cas. Els implicats
en el succés es van trobar casualment a l’estació.
■ IDENTIFICACIÓ DIRECTA. El

perjudicat va assenyalar directament els sospitosos. En
poques ocasions la policia
pot detenir els presumptes
autors d’un delicte d’aquesta manera. Diumenge, a l’estació, ho van fer.
l’estació de ferrocarril de Girona
les persones que l’havien ferit només unes hores abans, va buscar
la policia. Va trobar una dotació
dels Mossos a la plaça d’Espanya
i els va referir l’incident. La patrulla i un vigilant de Renfe van
portar el súbdit bielorús i el letó
fins a una habitació de l’edifici.
Va ser allà on ambdós van ser
detinguts. Oleg i Dimitri presumiblement ja s’havien repartit
l’escàs botí que havien obtingut.
L’un portava el rellotge de l’afectat i l’altre la seva cadena. Els Mossos van recuperar aquestes pertinences i les van lliurar al rodamón.

Condemnen els tres
traficants que havien
copiat tàctiques a les
màfies a Palamós
GIRONA.- L’Audiència de Girona ha condemnat tres petits
narcotraficants que durant el
2001 van vendre cocaïna i haixix per Palamós. Durant el judici, el fiscal i els Mossos d’Esquadra van revelar que els encausats utilitzaven les mateixes
tàctiques que els grans distribuidors de droga per evitar ser
descoberts. No obstant això, el
Palau de Justícia ha acabat imposant tres anys de presó a Rachid El Manouachi i Mohamed
El Bouanani, i un any a Mohamed Diyaf. El Ministeri Públic va retirar l’acusació contra
el quart processat per aquest
cas, J. D.
Una patrulla de la Policia Local de Palamós va trobar casualment 21 embolcalls de cocaïna a un solar del municipi
en 16 de novembre de 2001. A
partir d’aquell moment, van relacionar amb la mercaderia els
dos joves que aleshores hi havia en aquell indret. Es tractava de El Manouachi i El Bouanani. Els posteriors seguiments
van mostrar als investigadors
la seva manera d’actuar.
Establien ràpides cites amb
els clients en llocs apartats, especialment darrere del camp de
futbol. Prèviament havien contactar per telèfon i els distribuïdors s’hi presentaven en un
cotxe o en una moto, amb el
casc posat. En un dels intercanvis, també va intervenir-hi
Diyaf. Com que la sala no pot
precisar quina substància van
proporcionar al comprador
aquell cop, opta per suposar
que era haixix, la que menys
pena li comporta. Els seus dos
companys a la banqueta van ser
enxampats després d’ocultar
cocaïna al bosc. DdeG

VAN ENTRAR AL SEU DOMICILI DEMANANT 4.000 DÒLARS

L’INCULPAT ADMET ELS FETS I DIU QUE ANAVA DROGAT

El fiscal sol·licita 57 anys a
tres imputats per segrestar i
assaltar tres noies a Palamós

Deu anys per a un banyolí
per atracar una caixa i tres
benzineres en dues hores

J.L.M.
GIRONA

La Fiscalia de Girona demana un
total de 57 anys de presó per a tres
ciutadans russos acusats de segrestar tres compatriotes seves a
una casa de Palamós. El Ministeri Públic concreta que dos dels encausats, Viatcheslav T., de 31 anys,
i Sergey R., de la mateixa edat, van
executar el rapte gràcies a la informació que els va facilitar Irina
C., de 44 anys. Tots tres buscaven,
presumptament, els 4.000 dólars
que el propietari de la casa que van
assaltar guardava al domicili.
Tanmateix, quan la parella de joves va arribar a l’habitatge, al carrer Palomar de Palamós, l’amo no
hi era. Els va obrir una noia. Hi
van accedir de manera violenta,
segons apunta el fiscal. Aquesta
part afegeix que Sergey portava
una barra de ferro i Viatcheslav un
ganivet de cuina. Així i amb l’amenaça de treure una pistola, van intimidar la jove que els havia atès i
dues companyes seves.
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Les tres víctimes van estar retingudes al menjador del pis aproximadament dues hores. Els suposats segrestadors havien tancat
la porta amb pestell. Quan l’home
que buscaven va tractar d’entrarhi, no va poder. Una de les denunciants va obrir-li. En el moment en què va accedir a la casa,
va rebre al cap l’impacte d’una ampolla de vidre. Com que la botella es va trencar, li va fer alguns talls
a la cara.
Pagament gradual

Els dos processats van exigir-li
4.000 dòlars. Presumiblement ja
havien agafat joies, diners i telèfons mòbils de les afectades. Tot el
que portaven, excepte 625 i 575 euros de dues de les noies, ho van
deixar després que el responsable
de l’habitatge els prometés que els
donaria el que pogués gradualment. El representant públic sol·licita per a cadascun dels tres imputats 19 anys de presó per delictes de detenció il·legal i robatori
amb intimidació.

J.L.M.
GIRONA

Narcís Cabarrocas, un jove
de Banyoles, va acceptar ahir
nou anys i vuit mesos de presó
per dues hores d’excessos. El noi
va admetre al Jutjat Penal número 1 de Girona que el matí
del 30 de novembre de 2001 va
robar un cotxe, va atracar tres
benzineres de Quart, Celrà i Palol de Revardit i va assaltar una
sucursal de la Caixa a Medinyà.
Un menor d’edat que encara no ha estat jutjat l’acompanyava presumptament en tots
els cops. Malgrat que inicialment la Fiscalia li demanava 23
anys de reclusió, va rebaixar-li
la petició perquè en el moment
dels fets, concentrats en menys
de 120 minuts, l’inculpat anava drogat. La confessió de Cabarrocas, va evitar que se celebrés un judici amb 18 testimonis, dos forenses i un perit.
A punta de navalla i de xeringa i encaputxats van atra-

car el jove de Banyoles i el seu company tres gasolineres i una caixa.
I quan es van veure descoberts, van
cremar a prop del polígon industrial de Cornellà del Terri el Renault Clio que havien sostret a un
concessionari de la carretera N-II
a Banyoles. Un conductor que s’havia creuat amb els sospitosos va indicar als policies quina ruta havien
de seguir per atrapar-los.
Ahir, Narcís Cabarrocas no va
discutir cap extrem de l’acusació
del fiscal. El seu advocat, Sebastià
Salellas, ja havia aconseguit que se
li apliqués una circumstància atenuant per la seva drogoaddicció.
No va impedir, però, que li sumessin les agreujants de reincidència i disfressa. La jutgessa encarregada del cas va dictar la condemna oralment, mentre les
persones citades per a la vista omplien la sala. L’encausat, que estava empresonat preventivament i
encara té causes pendents, hauria
de fer front als 11.288 euros en què
estava valorat el turisme sostret i
als 3.600 euros que van robar.

