
Encara que el presumpte autor
material del crim del contenidor a
Empuriabrava, Malek Guilas, hau-
ria fugit a Algèria amb el germà d’un
dels líders del clan de narcotrafi-
cants al qual pertanyia, el jutge
instructor del cas ha seguit prenent
declaració als altres membres de la
presumpta organització criminal.
Ahir va declarar un dels capitostos
de la banda i tres dels seus subor-
dinats, que es van desvincular del
crim.  

El capitost –Mohamed Pachouaf,
àlies Momo– va assegurar que du-
rant les hores en què es va produ-
ir la mort del jove no era a l’escena
del crim, però hi ha testimonis que
el situen dins del garatge on es va

degollar la víctima. A més, el seu te-
lèfon mòbil s’hauria ubicat en
aquella zona el dia dels fets. Pa-
ral·lelament, el seu germà, Yannis,
a la data de l’assassinat es trobaria
a Marsella, però hauria estat la
persona que va convocar la briga-
da de neteja de l’organització per
netejar els domicilis d’Empuria-
brava i el garatge on es va produir
el crim. 

També va declarar un jove cam-
brer membre del clan i parent del
capitost, a qui alguns han situat al
domicli on van passar els fets, i que
va fugir a Marsella després del 26
d’abril. Entre els presumptes im-
plicats en el crim també hi ha un ju-
bilat francès, Jacques Million, que
hauria assegurat que era l’encarre-
gat de manteniment del local
oriental Schicha d’Empuriabra-
va –el punt de trobada de l’orga-
nització i que presumptament s’u-
tilitzava per blanquejar diners pro-
cedents del narcotràfic–, però a
qui els investigadors atribueixen un

rol amb més rellevància dins de l’or-
ganització. Entre d’altres coses per-
què és la persona que va avalar el
lloguer de les cases que utilitzava el
clan situades als carrers Toribi i Pa-
nissàs, que tenien un garatge comú. 

El jubilat hauria estat la persona
que facilitava informació al clan
marsellès sobre l’estat de la inves-
tigació policial i els avisava del fet
que semblava que la Policia estava
a punt d’esbrinar el lloc on s’havien
produït els fets. 

El fiscal Enrique Barata va sol·li-
citar presó incondicional per al
capitost que va declarar ahir, men-
tre que per a la resta va demanar
presó provisional eludible amb
fiances que varien entre els 5.000 i
els 6.000 euros pels delictes d’en-
cobriment i pertinença a organit-
zació criminal. Alguns testimonis
asseguren que l’autor solia portar
sempre un ganivet a sobre i era la
mà dreta de Momo. El presumpte
autor del crim és germà d’un fut-
bolista de la lliga portuguesa.
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Ahir va declarar un dels
capitostos del clan
marsellès i altres membres
d’aquesta banda



L’autor del crim del contenidor a
Empuriabrava hauria fugit a Algèria
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El director dels Serveis Territorials
d’Interior a Girona, Albert Ballesta,
fa una crida perquè es deixi d’opinar
i debatre sobre la prostitució i la ven-
da ambulant i es posini les eines per
donar un cop definitiu contra amb-
dues activitats amb «eines jurídiques
potents».  Va fer aquestes declara-
cions a la Diada de la policia a la Jon-
quera  on s’ha fet una intensa tasca
per frenar les dues activitats. La NII
és un «handicap» va dir Ballesta en
ser competència estatal. Per això
creu que l’ordenança aprovada pel
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
que permet sancionar a totes les vies,
és «una eina més» que serà útil.

Sobre les dues activitats, hi ha ha-
gut molt de debat, però si només opi-
nem i no arribem a conclusions, l’úl-
tim que es troba el problema és el
policia», va dir Ballesta. Per això va
manifestar que «convido a tots ple-
gants a anar concretant» i «a partir
d’un cúmul d’eines jurídiques po-
tents». Per Ballesta, «necessitem
acabar de donar un pas». 

El delegat d’Interior, durant els
seus parlaments a la diada, va cons-
tatar que durant el 2013 s’han «do-
nats cops importants contra la ven-
da ambulant il.legal al Pertús i hem
treballat també el problema de la
prostitució». A la Jonquera «s’ha
treballat molt i molt» va dir, però va
recordar els bons resultats de l’ope-

ratiu voral dels Mossos. De fet, ahir,
un dels 21 reconeixements va ser pel
cap de l’oficina tècnica de l’Àrea
Regional de Trànsit a Girona,el ser-
gent Albert Estrach, per l’operatiu vo-
ral que ha aconseguit que es redu-
eixi l’activitat un 50% a les carreteres.
Es tracta de les vies on pot actuar la

Generalitat perquè com va dir Ba-
llesta, la NII continua siguent un
«handicap». A la Jonquera, la pri-
mera població gironina amb orde-
nança de prostitució s’hi actua san-
cionant clients i prostitutes. La me-
sura s’espera que s’estengui als 68 po-
bles de la comarca on es preveu que

aprovin una ordenança tipus ela-
borada des del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà. Ballesta la valora po-
sitivament com un «pas endavant,
un element més» que permet actu-
ar en àmbits on la normativa no ho
permet. 

La Jonquera ha treballat intensa-

ment per eradicar l’activitat, així
com resoldre altres problemàtiques.
L’alcaldessa, Sònia Martínez, va
agrair la tasca dels agents, «la pre-
disposició per dur a terme tots els
projectes» i «malgrat no tenir la
normativa que voldriem, us enco-
ratjo a continuar lluitant». La cap de
la Policia a la Jonquera, Lluïsa San-
tos, a qui es va donar una medalla
d’argent pels 25 anys al cos -12 com
a cap-, va constatar que ha estat un
any «llarg i difícil» per la manca de
recursos i personal. 

Durant l’acte es va destacar que la
Jonquera és un municipi segur des-
tacant la reduccio´de robatoris a
camions –de 800 a 126 en quatre
anys–, i els cops contra la prostitu-
ció i la venda ambulant. 

A la diada es van lliurar sis reco-
neixements col.lectius i 15 indivi-
duals, 3 de forma anònima a per-
sones que han col.laborat discreta-
ment amb la Policia Local. Entre ells
es va entregar la medalla d’argent a
la cap de la Policia Local de la Jon-
quera, Lluïsa Santos, pels seus 25
anys a la policia, 12 dels quals com
a cap. L’exalcalde, Jordi Cabezas,
també va rebre un reconeixement
per haver instaurat la policia local
vint-i-quatre hores. A la Diada de la
Policia Local de la Jonquera hi van
ser presents, entre altres, represen-
tants dels Mossos d’Esquadra, de la
Guàrdia Civil, gendarmes francesos,
Bombers, Policia Nacional, de l’e-
xèrcit de terra i de l’aire.

C.VILÀ

LA JONQUERA

Ballesta fa una crida a deixar de parlar
i donar el cop definitiu a la prostitució

El delegat d’Interior, a la Diada de la Policia Local, va instar a crear «eines jurídiques potents» per poder actuar 

RECONEIXEMENTS 

Unitat Central de Xarxes d’Immigració
il·legal i Falsetats Documentals (UCRIF) 

Diables de l’Albera. 

Delegació Territorial de  l’Assemblea
Nacional Catalana.

L’Esquerda de la Bastida i Infojonquera

Club Patí Jonquerenc

Sotsinspector dels Mossos, cap a la
comissaria de la Jonquera, Sergi Reitg

Sotscap de la comissaria de la Jonquera,
Miquel Saló.

Coordinador del grup de formadors
d’educació vial dels Mossos, Ramon Cos. 

Cap de l’oficina de l’àrea regional de
Trànsit de Girona, per l’operatiu Voral,
Albert Estrach.

Membres Grup de Delinqüència
organitzada i antidroga de la Guàrdia Civil
(A. German Rojo, A. Manel Fernández,

MªJosé Calatrava). 

Inspector de la Policia Nacional, Pablo
Aguilar Ezquerra.

Bruno Comas Colon

Cap de l’equip de l’ABS de la Jonquera,
Jordi Isart.

Exalcalde de la Jonquera, Jordi Cabezas

Cap de la Policia Local de la Jonquera,
Lluïsa Santos.

L’Ajuntament de Figueres asse-
gura que seguirà fent actes a la
ciutat per atraure visitants encara
que el comerç no s’adhereixi a l’o-
bertura dels festius. Després que
aquest diari publiqués ahir que
l’assamblea de Comerç Figueres
va acordar no pactar cap calenda-
ri l’obertura mínima, el regidor de
Promoció, Manel Toro,  diu que la
seva àrea treballa per portar turis-
tes a la ciutat «tant si les botigues ob-
ren com si no i durant els set dies de
la setmana». «De fet, ja esperàvem
aquesta resposta però vull deixar
clar que el fet de fer actes a la ciu-
tat no és només perquè les botigu-
es obrin, elles tenen l’oportunitat
que no hi ha a altres llocs i poden
decidir fer-ho o no» afirma Toro.
«La nostra voluntat és fer que els
carrers estiguin plens de gent per-
què es fan coses a Figueres i que la
gent vingui a passar-hi també el cap
de setmana», insisteix. 
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Figueres diu que
seguirà fent actes
encara que les
botigues no obrin

Els representants de col·lectius i persones que van rebre felicitacions.

JOSEP RIBAS-FALGUÉS

L’estudi encarregat per l’Ajunta-
ment de Figueres per monitoritzar
l’impacte econòmic del Festival In-
ternacional del Circ a la ciutat
conclou que ha generat
1.235.327,49 euros. Entre les dades
facilitades, hi ha que els 28.146 es-
pectadors que hi van assistir van
gastar de mitjana 20,4 euros sen-
se comptar el cost de les entrades
i que es van fer 1.350 pernocta-
cions. També que un 8% eren vi-
sitants de fora. El Govern munici-
pal considera que aquestes xifres
corroboren la importància del cer-
tamen i que «per cada euro apor-
tat com a subvenció municipal se
n’han generat 11,2 i que per cada
euro del cost total de l’esdeveni-
ment, 2,09». Tot i que l’Ajunta-
ment no ha facilitat l’estudi com-
plet, l’anàlisi realitzada s’ha fet a
través de diferents canals. En con-
cret, s’han realitzat 384 enquestes
durant els cinc dies del Festival.
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L’estudi sobre el
Circ a Figueres
conclou que va
aportar 1,2 MEUR


