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SEGURETAT

TRIBUNALS

Dos germans detinguts pel
crim de Figueres

Trobades en
un magatzem
2.000 plantes
de marihuana

a Un feia poc que havia sortit de la presó i Institucions Penitenciàries havia avisat els policies que
era al carrer i que era perillós a Van cometre l’estrebada mortal acompanyats de dos nens

GIRONA

Tura Soler
FIGUERES

Operació policial al barri del Bon Pastor per escorcollar les cases dels detinguts ■ JORDI RIBOT / ICONNA

duien i que eren aparcats
en paral·lel però amb un
passadís de pas al mig. Una
camioneta tipus pick-up,
de color groc, que havia estat robada el dia abans a
Empuriabrava els va passar pel costat i, segons tots
els indicis, el conductor va
estirar la bossa de mà a
Goyon, fet que la va fer caure amb tant d’infortuni
que una de les rodes posteriors de la furgoneta li va
passar pel damunt en accelerar el vehicle. Els lladres
van fugir, van abandonar
la furgoneta robada en un
camí proper a una granja,
no gaire lluny de l’escenari
del crim, i li van calar foc.
Després van pujar en un
Citroën Berlingo, que va
poder ser vist per alguns
testimonis i que va ser una
pista clau per identificar

—————————————————————————————————

15.06.13

Una dona francesa va ser
víctima d’una estrebada i
atropellada mortalment pel
vehicle que duien els lladres.

els sospitosos, que van ser
localitzats al barri del Bon
Pastor. I ahir van ser detinguts el germans Cortés
Corredera.
Trasllat a Occitània
D’altra banda, el cos de la
víctima ha estat traslladat
a la població de Clarmont
d’Alvèrnia, que està situada a 500 quilòmetres de
Figueres, on es faran els
funerals. ■

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

tes de Marcos Cortés Corredera, un noi a qui anomenaven El Chupete, i que es va
convertir en un personatge
de llegenda perquè durant
molts anys va delinquir de
forma impune ja que, segons
el seu DNI, era un nen quan ja
havia superat de llarg la majoria d’edat. El Chupete va tenir
anys aquesta impunitat perquè els seus pares el van inscriure al registre civil el 1986,

GIRONA I RODALIA · Tel. 972 41 64 13
hab. mobl. €/mes

Tipus Ubicació + especificacions

Els nens tenen llicència per delinquir
Els Mossos també han identificat i localitzat els altres dos
suposats ocupants de la furgoneta, però no han estat ni
detinguts ni imputats, ja que
es tracta de dos nens i la llei
estableix que els menors de
14 anys no poden ser imputats penalment. La impunitat
per la seva edat que s’atorga
a dos dels ocupants de la furgoneta la va gaudir durant
anys un company de malife-

La Policía Nacional va comissar dues mil plantes de
marihuana en un dels magatzems registrats dijous
en l’operació contra el tràfic de cocaïna i haixix a les
comarques gironines i en
alguna població del Maresme. D’entre la dotzena de
detinguts, cinc van ser arrestats a Girona. També hi
va haver escorcolls en una
masia de la urbanització la
Goba, de Vidreres, en un
habitatge de Bonmatí, al
polígon de Maçanet de la
Selva, a Santa Coloma de
Farners, en un magatzem
de Fornells, a Tordera, a
Anglès i a Arenys de Mar.
Entre els detinguts també
hi ha dues germanes i dos
ciutadans francesos. La
majoria d’arrestats es van
negar a declarar ahir davant la policia, i avui passaran a disposició judicial. ■

La data

quan feia molts anys que havia nascut, i d’aquesta manera a finals dels noranta, quan
ja l’havien atrapat desenes de
vegades, al seu DNI constava
que tenia 11 anys. Li van fer la
prova de Greunlix (anàlisis
del canell), que va determinar
que era més gran del que deia
el DNI, però El Chupete només va deixar de donar maldecaps a la policia a Figueres
quan van marxar a França.
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Els Mossos van detenir
ahir al matí al barri del Bon
Pastor de Figueres els germans Marcos i Juan José
Cortés Corredera, de 36 i
32 anys, que acumulen desenes de detencions, com a
responsables de la mort de
Jacqueline
Martina
Goyon, la dona de nacionalitat francesa de 68 anys
que dissabte passat va ser
atropellada mortalment
per la furgoneta robada
que duien uns homes que li
acabaven de fer l’estrebada a l’aparcament del centre comercial AKI de Figueres. Els Mossos i la Policia Local van muntar ahir
un ampli dispositiu policial
al barri per practicar les detencions i fer escorcolls a
casa dels germans Cortes
Corredera, que des del primer dia van esdevenir els
principals sospitosos de
l’assalt. Un dels germans
Cortés feia en prou feines
un mes que havia sortit de
la presó i Institucions Penitenciàries havia passat un
comunicat als policies de la
zona per advertir-los que
estava en llibertat, ja que
tot i haver complert la pena, se’l considerava un home perillós.
Els fets que s’atribueixen als dos germans van
passar dissabte passat.
Jacqueline
Martina
Goyon, veïna de Clarmont
d’Alvèrnia, el seu home i
una altra parella eren al
pàrquing de l’AKI, on acabaven de canviar la roda
d’un dels dos cotxes que

T.S. / G.P.

Ref. 2470 La Bisbal d’Empordà, 85 m , cuina off. 2
Ref. 2372 C/ Rutlla, loft, bany amb banyera 1
Ref. 1641 Salt, c/ Pere Coll i Guitó, calefacció 3
Ref. 2321 Font del Rei, cèntric
1
Ref. 2481 Sta. Eugènia, zona Maristes, terrassa 1
Ref. 2526 C/ Castell de Peralada, zona Pericot 1
Ref. 2217 Salt, trav. Sta. Eugènia, reformat
3
Ref. 2498 C/ Cort Reial, semireformat
2
Ref. 2435 C/ Massana, seminou, opció pq. 50 € 2
Ref. 2191 C/ Pedret, reformat, ben comunicat 3
Ref. 2334 C/ Hortes, cèntric
4
Ref. 157 C/ Enric Claudi i Girbal, terrassa gran 4
Ref. 2415 Fornells de la Selva, 2 banys, pàrq. 2
Ref. 1400 C/ Carles Rahola, seminou, z. p. Migdia 3
Ref. 1019 Bescanó, c/ Joan Vilanova, reformat 3
Ref. 2246 C/ Bernat Boades, Devesa, pàrquing 2
Ref. 2522 C/ Figuerola, cèntric, terrassa, pq. 2
Ref. 2239 C/ St. Isidre, tssa. 70 m2, ben comunicat 4
Ref. 2466 Ctra. Barcelona, llar de foc, 2 banys 4
Ref. 2253 St. Aniol de Finestres, llar de foc
4
Ref. 2511 Z. Montjuïc, jardí, garatge, llar de foc 4
Ref. 2477 Fornells de la Selva, unifam., 2 banys 5
Ref. 1422 C/ Migdia
Ref. 984 C/ Emili Grahit
Ref. 2143 C/ Rutlla, 75 m2, parquet, bon accés
Ref. 2288 C/ Hortes, 40 m2, cèntric. Traspàs
2
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Ref. 2509 Carrer del Carme. Reformat. Parquet 2 no
Ref. 2455 Pla de Dalt. Calef., terrassa, safareig 3 no
Ref. 2440 Guifré el Pelòs. Calef., llar de foc, pàrq. 3 no
Ref. 2516 Ctra. Riudaura. Calef. Tanc. nous
3 no
Ref. 2504 Prop pl. Clarà. Calef., tssa. i garatge 4 no
Ref. 2410 Prop del centre d’Olot. Possibilitat de 700 m2. 350 m2

250 €
350 €
350 €
400 €
550 €
1.500 €
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Ref. 467 C/ M. Pujular, z. hospital. Cuina-menj. 1
Ref. 979 C/ Rentador. Cèntric. Seminou. Balcó 3
Ref. 2379 Vilamalla.1 bany. Reformat
3
Ref. 2463 C/ González de Soto. Cèntric. Reform. 2
Ref. 1353 C/ Nou. 2 banys. Balcó. Xemeneia
3
Ref. 2494 C/ Ramon Mandri. Seminou. Pq. i traster2
2
Ref. 2397 St. Pere Pescador. 240 m , 3 pl. 2 banys 4

sí
no
sí
semi
no
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350 €
400 €
400 €
400 €
430 €
500 €
700 €
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Ref. 911 C/ St. Domènec. 70 m . 1 bany
3
2
Ref. 693 C/ Creu. 75 m2. Cèntric. 1 bany. B/C
2
Ref. 1394 Llagostera. Ptge. del Rec Madral. 67 m 3
Ref. 2460 Palamós, c/ Molins. 74 m2. B/C. Reform. 4
Ref. 1467 C/ St. Domènec. 73 m2. 2 tsses. Calef. 3
2

no
no
sí
sí
sí

350 €
400 €
425 €
562 €
500 €

