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L’agenda

Agenda electoral
●

Besalú
PP: A les 11 del matí, els
candidats de la Garrotxa i
Concepció Veray faran
campanya pel mercat.

● Riudellots de la Selva
PSC: A les 10 del matí, Pepa
Celaya, acompanyada de la
diputada al Congrés, Montse
Palma, visitaran el taller
ocupacional de MIFAS.

●

Caldes de Malavella
PP: A dos quarts de 12 del
matí, Enric Millo i els
candidats de la Selva faran
una passejada pel municipi.
CiU: Durant el matí Alba
Serra i Montserrat Roure
passejaran pel mercat.
●

Castellfollit de la Roca:
PP: A les 12 del migdia, els
candidats de la Garrotxa i
Concepció Veray faran
campanya pel municipi i
després dinaran.
●

Vidreres
PP: A dos quarts de 5 de la
tarda, el cap de llista Enric
Millo i els candidats de la
Selva faran una passejada
pel municipi.
●

Les Preses
PP: A les 5 de la tarda, els
candidats de la Garrotxa i
Concepció Veray faran
campanya pel municipi.

●

Castelló d’Empúries
PSC: A dos quarts d’11 del
matí, els candidats Pere
Caselles, Magda
Casamitjana i José Antonio
Donaire faran una passejada
electoral pel mercat.
● Campdevànol
PSC: A les 12 del migdia, els
candidats Esteve Pujol i
Núria López faran una
passejada pel mercat.
● Girona
PSC: A les 7 de la tarda, el
candidat José Antonio
Donaire i el regidor Roger
Casero faran una passejada
electoral pel barri de Pont
Major.

ERC: A les 8 del vespre, Joan
Ridao presentarà el seu llibre
a La Llibreria, acompanyat
per Pere Vigo.

Puigdemont assistirà a la 3a
setmana Europea contra el
Càncer a la plaça del Lleó de
Girona, i a les 12 assistirà a
unes jornades
d’internacionalització
d’empreses a l’Auditori
Narcís de Carreras.
CiU: A dos quarts de 12 del
matí, Eudald Casadesús
assistirà a un acte de la JNC
a la UDG de Girona.
PP: A dos quarts de 7 de la
tarda hi haurà un passeig
electoral pel barri de la
Devesa, amb Jordi farré i els
candidats del Gironès.
ICV: A dos quarts de 12, el
cap de llista Joan Boada i el
tinent d’alcalde de Girona,
Joan Olóriz, visitarà les
instal·lacions del centre
d’acolliment de Girona.
● Torroella de Montgrí
PSC: A les 8 del vespre, hi
haurà un míting electoral
amb Joaquim Nadal a
l’auditori Casa Pastorss.
●

CiU: A les 11 del matí Carles

Santa Coloma de Farners
ERC: A dos quarts de 9 del

vespre, Josep Huguet i Carme
Capdevila faran un acte
electoral a la biblioteca Joan
Vinyoli.
● Lloret de Mar
CiU: A les 8 del vespre, Artur
Mas, candidat de CiU a la
presidència de la Generalitat,
farà un míting a la vela
instal·lada al costat del
pavelló municipal.
● Palamós
CiU: Durant tot el matí Josep
Sala passejarà pel mercat.
● Foixà
CiU: A les 4 de la tarda Josep
Sala passejarà pel municipi.
● Fontanilles
CiU: A les 5 de la tarda Josep
Sala passejarà pel municipi.
●

Vall-llobrega
CiU: A dos quarts de 7 de la
tarda Josep Sala passejarà
pel municipi.
● Cassà de la Selva
CiU: A les 9 de la nit Carles
Puigdemont oferirà una
conferència a la sala
municipal d’exposicions La

Coma.
● Figueres
CiU: A les 12 del migdia Santi
Vila es reunirà amb ACAS.

ICV: A les 8 del vespre, Joan
Boada farà un acte públic
per a la Gent Gran al Museu
del Joguet.
● Vilamaniscle
CiU: A les 12 del migdia Santi
Vila passejarà pel municipi.
● Garriguella
CiU: A la 1 del migdia, Santi
Vila passejarà pel municipi.
● Pedret i Marzà
CiU: A les 4 de la tarda, Santi
Vila passejarà per Pedret i
Marzà.
● Pau
CiU: A les 5 de la tarda, Santi
Vila passejarà pel municipi.
● Vilajuïga
CiU: A les 6 de la tarda, Santi
Vila passejarà pel municipi.
● El Port de la Selva
CiU: A les 8 de la tarda, Santi
Vila passejarà pel municipi.

TRIBUNALS

POLICIAL

El Mosso acusat de matar la dona i
la sogra reitera la seva innocència

La Guàrdia Civil intervé 550
quilos de cocaïna al port de
Barcelona i deté un home

En el judici, admet que la parella va tenir una discussió dies abans
Efe/DdeG, Barcelona

Josep Lluís R., el mosso d'esquadra acusat d'assassinar a punyalades la seva dona i la seva sogra
i simular que havien estat víctimes d'un robatori, va admetre
ahir que els dies previs al crim havia renyit amb la seva dona perquè havia sortir de nit amb uns
amics sense avisar-lo que arribaria tard. La Fiscalia i l'acusació
particular que exerceix la família
de les víctimes demanen 50 anys
de presó, la pena màxima per dos
delictes d'assassinat, per a l'agent
de la policia autonòmica, que va
tornar a proclamar la seva innocència davant el tribunal popular que el jutja des d'hir a l'Audiència de Barcelona.
El mosso està acusat d'haver
assassinat a punyalades al maig
de 2004 la seva dona i la seva sogra al domicili familiar de Lliçà de
Vall, després de la qual cosa va regirar presumptament el menjador i una de les habitacions, va
trencar els vidres de la porta del
darrere i va escampar diverses
joies i peces de bijuteria per la terrassa per simular que les dones
havien estat assassinades pels assaltants de la casa.
A preguntes de la Fiscalia, el
processat, que està en llibertat
després de passar set mesos a la
presó preventiva i ha recuperat la
custòdia de les seves dues filles
de 7 i 4 anys, va reconèixer que
els dies previs al crim havia renyit
amb la seva dona. El motiu de la
discussió és que la víctima li havia retret que passés la nit amb
uns amics, sense advertir-li que
arribaria tard, encara que, segons
Josep Lluís R., a ella no li impor-

GUIDO MANUILO/EFE

Josep Lluís R. està acusat d’assassinat.

tava que ell sortís de copes pel
seu compte atès que la seva relació matrimonial no era «a la manera antiga».
El processat, també a preguntes de les acusacions, va explicar
un altre incident ocorregut més
d'un any abans del crim, quan la
seva dona li va trobar al cotxe un
preservatiu, unes arracades i un
pot de colònia de dona, però li va
treure importància assegurant
que es va tractar d'una simple
«anècdota» i que aquests objectes
pertanyien a l'anterior propietari
del vehicle, de segona mà.
En general, el mosso va destacar que tenia una bona relació
amb la seva dona i que mai no havien plantejat la possibilitat d'una
separació.
Part de l'interrogatori de les
acusacions buscava un possible
mòbil econòmic del crim, el que
va dur el processat a reconèixer
que la parella disposava d'una as-
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segurança de vida –obligatòria
per contractar la hipoteca– i esperava cobrar una indemnització
de 116.000 euros per un accident
de trànsit que havien patit.
Respecte als seus coneixements sobre criminologia apresos a l'Escola de Policia, Josep
Lluís R. va dir que va estudiar
«molt succintament» algunes nocions en una assignatura de policia científica i que va rebre classes de defensa personal –amb armes blanques i de foc– durant la
seva preparació com a policia escorta.
Per la seva banda, la defensa
de l'agent s'aferra a la falta de proves concloents que inculpin el
processat i a l'existència d'indicis
que apuntarien a una altra autoria del doble crim: les empremtes
de dues trepitjades «anònimes»
trobades al costat dels cadàvers i
l'ADN d'un cabell que la dona del
mosso tenia a la seva mà.
En aquest sentit, l'acusat va recalcar que la setmana del crim hi
va haver una onada de robatoris
a domicilis al seu barri, amb un
modus operandi idèntic, i va explicar que quan va arribar a casa
i va trobar els cadàvers de la seva
dona i la seva sogra, va sentir un
soroll a la part del darrere de la
casa i «una conversa».
Després de trucar als Mossos
d'Esquadra per demanar ajuda «a
crits», va córrer a la seva habitació a la recerca de la seva arma
reglamentària i, en companyia
dels dos primers policies locals
que van acudir a la trucada d'emergència, va recórrer els carrers adjacents pistola en mà a la
recerca dels suposats assassins.

La droga estava en un contenidor amb doble fons
Efe/DdeG, Barcelona.

La Guàrdia Civil ha intervingut
una partida de 550 quilos de cocaïna que van arribar al port de
Barcelona en un contenidor de
mobles de bambú amb un doble
fons fet amb una doble paret de
plom per evitar l'escàner.
Segons que va informar ahir la
Guàrdia Civil, ha estat detingut
el presumpte destinatari de la
droga, J.B.C.B., un ciutadà espanyol de 49 anys i veí de Parets
del Vallès.
La droga va arribar oculta el
passat dia 10 en un doble fons
perfectament realitzat a l'interior d'un contenidor procedent
de la República Dominicana que
transportava mobles de bambú.
La partida va poder ser inter-

ceptada gràcies a les investigacions i anàlisi documental que la
Guàrdia Civil i l'Agència Tributària duen a terme al port de
Barcelona i que va detectar alguna irregularitat.
Gràcies a l'ajuda dels gossos
detectors de drogues, els agents
van localitzar el doble fons on
s'ocultava la partida, que a més
havia estat revestit de cafè per
intentar despistar els gossos policia que localitzen els estupafaents a través del seu important
sentit de l’olfacte.
La Guàrdia Civil manté oberta la investigació i no descarta
practicar més detencions en les
pròximes hores relacionades
amb aquesta confiscació de mig
miler de quilos de cocaïna.

TARRAGONÈS

Un jove queda ferit lleu en explotar-li
uns aerosols que manipulava a casa
Efe/DdeG, Tarragona.

Una explosió causada, segons les
primeres investigacions, per uns
aerosols va provocar ferides de
diversa consideració a un noi
d'uns 25 anys, en una casa adossada situada al carrer Alzines del
municipi dels Pallaresos a la província de Tarragona, segons van
comunicar ahir el cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Fonts del cos d’emergències i rescat de la Generalitat van
informar que l'explosió va afectar bàsicament el bany de la casa
en el qual el jove manipulava els

aerosols i també tots els vidres
de l'habitatge, l'estructura del
qual no va patir desperfectes
d'importància, per la qual cosa no
va ser necessari desallotjar-la. El
ferit va ser evacuat amb ferides
lleus en un vehicle particular a
l'hospital Joan XXIII de Tarragona on va ser atès de les cremades.

El noi va ser
evacuat en cotxe
a l’hospital Joan
XXIII de Tarragona
■

