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L’acusat pel doble crim de Susqueda
surt de la presó després de nou mesos

El jutge concedeix la llibertat provisional sense fiança al sospitós perquè els indicis no són prou clars

EUROPA PRESS/ACN BARCELONA/GIRONA

L’investigat pel doble crim de
Susqueda va sortir ahir de la presó
del Puig de les Basses. Jordi Magentí va abandonar el centre penitenciari cap a 3/4 de 8 del vespre
acompanyat per dos dels seus familiars, que van endur-se’l en un
cotxe de color negre que havien
aparcat just a la sortida.
Feia gairebé nou mesos que
Magentí estava empresonat (va
entrar a la presó l’1 de març passat). Ahir, però, l’Audiència de Girona va estimar el recurs que va
interposar la seva defensa i va ordenar que quedés en llibertat provisional sense ﬁança, perquè els
indicis que hi havia contra ell
s’han debilitat al llarg d’aquests
mesos d’instrucció del cas.

La interlocutòria, però, l’obliga
a presentar-se al jutjat cada quinze dies, li retira el passaport i li prohibeix marxar a l’estranger.
Arribar «fins al final»
L’advocat de les famílies de les víctimes del doble crim del pantà de
Susqueda, Carles Monguilod, va
aﬁrmar ahir que demanarà al jutjat d’instrucció del cas de Santa
Coloma de Farners que ordeni als
Mossos d’Esquadra que «arribin
ﬁns al ﬁnal» en la investigació per
determinar l’autor dels assassinats.
Monguilod ho va dir en una
roda de premsa a Barcelona després que la Secció Quarta de l’Audiència de Girona concedís ahir la
llibertat provisional sense ﬁança
CADENA SER

El detingut va topar contra el dispositiu amb una furgoneta robada

Detenen un home després
de topar contra el dispositiu
antiterrorista de la Rambla
El detingut, de nacionali-

tat francesa, conduïa una
furgoneta robada i no tenia
el permís de conduir
EUROPA PRESS/ACN BARCELONA

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir ahir al matí un home
que va topar contra el dispositiu
antiterrorista instal·lat a la Rambla amb una furgoneta robada,
van conﬁrmar a Efe fonts del consistori. El presumpte lladre anava
a poca velocitat i no van haver-se
de lamentar danys.
Segons aquestes fonts, l’home,
de nacionalitat francesa, conduïa
una furgoneta de l’empresa publicitària Clear Channel, subcontractada per l’Ajuntament de la capital catalana.
El conductor no disposava del
permís de conduir i va ser detingut després dels fets, que són investigats per la policia. Els agents

que van fer-se càrrec del cas no
van descartar que hi hagi un mòbil terrorista.
L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, va assegurar dijous que el
dispositiu policial antiterrorista
que els Mossos d’Esquadra han
activitat a la capital catalana es
mantindrà ﬁns després del 6 de
gener.
Colau va explicar que la policia
catalana va rebre un «preavís»
d’atemptat al centre de la capital
catalana coincidint amb les festes
nadalenques, al qual va donar un
nivell de credibilitat «mitjà».
Alhora, va comentar que es van
activar «els protocols establerts» i
els «reforços policials oportuns».
A més, el cos de la Guàrdia Urbana es va posar a disposició dels
Mossos d’Esquadra. Colau va
mostrar-se convençuda que
aquestes actuacions policials permetran que la nit de Cap d’Any es
pugui celebrar «amb normalitat»
arreu de la població.
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L’investigat pel crim, ahir

al principal sospitós del doble
crim, Jordi M.G., ja que considera
que els principals indicis de criminalitat s’«han vist seriosament
afeblits sense que poguessin ex-

cloure’s en aquest moment processal altres línies d’investigació».
Monguilod va assegurar que les
famílies de les víctimes li han
transmès que «no volen acusar un
innocent», però que segueixen
conﬁant en la tasca de la justícia i
la policia catalana en la investigació, per la qual cosa van demanar
que, si l’Audiència planteja dubtes, els investigadors els dissipin.
En aquest sentit, Monguilod va
explicar que el cap del grup d’investigació dels Mossos li ha assegurat que «assumeixen el repte de
resoldre els dubtes que ha plantejat l’Audiència».
Monguilod va afegir que el ﬁscal del cas també està convençut
que la línia d’investigació i les proves indiciàries són correctes.

El jutge imputa
els directors de TV3
i Catalunya Ràdio
per l’1-O
EFE BARCELONA

El jutjat número 13 de Barcelona ha citat a declarar per al pròxim
23 de gener els directors de TV3 i
Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i
Saül Gordillo, respectivament, en
qualitat d’investigats en la causa
oberta per la preparació del referèndum il·legal de l’1 d’octubre
del 2017.
El jutge cita també a declarar el
mateix dia la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Àngels Barberà, en una providència en la qual no especiﬁca
els fets pels quals investiga els tres
responsables dels ens públics de
la Generalitat. En el seu escrit, el
magistrat recorda que els investigats hauran de comparèixer assistits de lletrat i, si no fos així, hauran
de comunicar-ho abans del dia 13
de gener a ﬁ que els en sigui assignat un del torn d’oﬁci.

