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Demanen l’excarceració
de quatre detinguts
per assalts violents
El seu lletrat al·lega que no poden seguir en presó perquè els indicis
són «poc consistents» i «dèbils», mentre que el fiscal s’hi oposa
MARINA LÓPEZ/ACN

Ali Salim, el presumpte líder de la banda d’assaltants.
GIRONA | ACN/DdG

El suposat líder de la banda de
lladres especialitzats en assalts
violents desarticulada al Baix Empordà el mes de maig podria quedar en llibertat. El seu advocat, Carles Monguilod, ha demanat que
surti de la presó i argumenta que
els indicis contra Ali Salim són
«poc consistents». Els Mossos d'Esquadra van detenir Salim in fraganti, quan acabava d'entrar en
una casa de la urbanització el
Masnou de Platja d'Aro. Monguilod també ha sol·licitat l'excarceració de tres membres més del
grup. El fiscal Víctor Pillado s'oposa
a la petició. Vol que els imputats
continuïn a la presó i ha afirmat
que no pot ser casualitat que els
detinguts sempre es trobessin prop
de les cases robades el dia i l'hora
dels fets.
El Jutjat d'instrucció  de Sant
Feliu de Guíxols va enviar a presó
set dels setze integrants de la banda, a qui vinculava amb sis assalts
(dos dels quals en grau de temptativa), una conspiració per entrar
en una altra casa i dotze robatoris

amb força. Després que l'Audiència de Girona en deixés en llibertat dos, són cinc els membres del
grup els que continuen a presó.
Ara, el suposat líder de la banda podria sortir en llibertat provisional després que el seu advocat,
Carles Monguilod, hagi demanat
que l'excarcerin perquè considera que els indicis contra Ali Salim
són «poc consistents» o, fins i tot,
«dèbils». Monguilod ha argumentat que les proves contra el seu
client són seguiments policials o la
localització del seu telèfon als municipis on es van cometre els delictes. «La càrrega de prova és insuficient per mantenir-los a presó»,
ha afirmat.
Els Mossos d'Esquadra van enxampar Ali Salim in fraganti, quan
acabava d'entrar a una casa de la
urbanització del Masnou de Platja d'Aro. Segons Monguilod, la
prova que hi ha és per un delicte
d'intent de robatori i, per tant, la
pena de presó a la qual s'enfrontaria és insuficient per justificar
que el mantinguin entre reixes.
El lletrat també ha demanat la

Palamós celebra la 38a Fira
Nadalenca de caràcter benèfic
PALAMÓS | DdG

La a edició de la popular Fira
Nadalenca Infantil i Juvenil, que
cada any s’organitza a Palamós
amb l’objectiu de recaptar fons
en benefici de les persones amb
discapacitats psíquiques de la comarca, tindrà lloc aquest diumenge. Aquesta activitat és organitzada per l’Associació Fira Nadalenca de Palamós i compta amb
la col·laboració d’entitats, asso-

ciacions, escoles del municipi i de
l’Ajuntament de Palamós.
La Fira, que es realitzarà de les
 del matí a les dues de la tarda al
carrer Major i la plaça de la Vila de
Palamós, posarà a la venda a preus
molt populars diferents articles
nadalencs elaborats pels alumnes de les escoles del municipi i
membres de les entitats col·laboradores. Durant la celebració d’aquesta activitat també es preveu re-

llibertat per a tres membres més de
la banda. Un d'ells també atrapat
en plena feina, juntament amb
Salim. La defensa argumenta que
els indicis –de nou situació de telèfons, tenir objectes robats o una
quantitat important de diners–
no tenen prou pes per atribuir-los
tants robatoris. De fet, Monguilod
posa en dubte que realment hi hagi
indicis que apuntin a que tots els
detinguts formin part d'un grup
criminal dedicat a robar.
El fiscal, Víctor Pillado, s'ha
oposat a la petició del lletrat. L'acusació pública argumenta que no
es poden analitzar les proves de
forma individual, sinó que s'han de
valorar en global. «Desgranat de
manera independent pot semblar
insuficient però, posat en conjunt, hi ha suficient càrrega de
prova per no modificar la situació
dels imputats», ha conclòs el fiscal.
Segons la investigació, la banda
estava perfectament jerarquitzada
i tenia un líder, Ali Salim, que
també participava en els assalts.
Cap explicació creïble
Segons Pillado, resulta poc creïble
i massa casual que cada cop que hi
hagués un robatori poguessin situar un o diversos imputats prop
del lloc del delicte, ja sigui per seguiments policials, intervencions
telefòniques o per ubicació dels telèfons. A més, ha recordat que
cap dels imputats ha donat «cap
explicació creïble» sobre què feien
al lloc dels robatoris ni tampoc per
què tenien objectes robats o grans
quantitats de diners quan no se'ls
hi coneix cap feina.
Després de la vista, la secció
quarta de l'Audiència de Girona
haurà de resoldre sobre si modifica o no la situació dels imputats,
actualment en presó provisional.
alitzar el tradicional concert de nadales a càrrec dels alumnes de
primària de diverses escoles de la
vila, així com el sorteig de quadres
cedits per una trentena de pintors
de la comarca.
La recaptació íntegra de diners
resultant d’aquestes activitats juntament amb la realització de la tradicional fira de productes nadalencs del diumenge al carrer Major, l’Associació Fira Nadalenca
de Palamós i el grup Els Cosinets
la destinaran enguany a dos projectes d’ajut a persones amb discapacitats psíquiques del Baix
Empordà.

Desestimen anul·lar
el conveni municipal
del 1998 per
urbanitzar Mas Pere
La Comissió Jurídica Assessora es pronuncia
en contra de la voluntat de l’Ajuntament
CALONGE
CARLES TORRAMADÉ

La Comissió Jurídica Assessora
de la Generalitat ha dictat que no
procedeix revisar el conveni que
l’Ajuntament de Calonge va signar
el  amb l’Entitat Urbanística de
Conservació Mas Pere i l’Associació de Propietaris Perjudicats de la
Urbanització Mas Pere. Aquest
document estableix com es reparteixen les despeses del procés
d’urbanització i, entre d’altres,
marca que les obres de reforma i
millora dels serveis urbanístics
seran sufragats fins a un  pels
propietaris i un  per l’Ajuntament. Pedro Gil, president de
l’EUC (ja dissolta) de l’Associació
de Perjudicats i de l’Associació
Masperense, ha mostrat la seva satisfacció per la decisió vinculant de
la Comissió Jurídica «perquè ens
dóna la raó en tots els arguments
des del », com ara que la urbanització està recepcionada.
El govern de Calonge, per ple, va
aprovar la revisió d’aquest conveni el desembre de l’any passat
perquè fos declarat nul. No obstant
això, la Comissió Jurídica Assessora
no considera que els arguments de
l’Ajuntament per a la declaració de
nul·litat siguin procedents: entre
aquests hi ha el de contingut impossible, un punt que l’ens de la
Generalitat no aprecia i que, de fet,
apunta que el conveni ha estat ex-

ecutat en part.
Aquest conveni donava compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del  que condemnava
l’Ajuntament a arreglar les deficiències d’asfalt, clavegueram i
subministrament d’aigua que té la
urbanització Mas Pere. Durant
aquest procés, hi ha hagut un estira i arronsa entre l’Ajuntament i
les associacions de Mas Pere perquè es donés compliment a la citada sentència. Gil defensa que l’Ajuntament ha d’aportar econòmicament a les obres de millora.
Des de l’Ajuntament, s’ha precisat que la seva voluntat és tirar
endavant les obres d’urbanització
al més aviat possible i que malgrat
que el dictamen de la Comissió Jurídica considera que l’anul·lació del
conveni signat el  no és possible, el mateix dictamen no aclareix quin és l’efecte que tenen lleis
posteriors com la Llei /, de 
de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits
urbanístics, i tampoc aclareix en
quin punt queda el procés de gestió de la urbanització. L’Ajuntament
assegura que mantindrà l’aportació econòmica establerta al conveni i argumenta que va voler declarar-lo nul perquè entenia que
aquell acord resultava innecessari amb la reparcel·lació i urbanització es donar compliment a les
previsions del POUM.
MARTÍ ARTALEJO

Exposició de la Mancomunitat a la Bisbal
L'Arxiu Comarcal del Baix Empordà, a la Bisbal d'Empordà, acull fins el
proper 5 de gener l'exposició itinerant La Mancomunitat a les terres de
Girona. La mostra, promoguda pel Patronat Francesc Eiximenis de la
Diputació, proporciona una visió renovada de les principals actuacions que va
impulsar aquesta institució (1914-1924), com ara el debat territorial, les
comunicacions, les obres públiques, l'agricultura, l'educació o la cultura.

