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Y MOSTRA. FINS EL 4 DE NOVEMBRE

L’exposició del POUM, un mes i mig
nn Figueres va inaugurar la setmana passada l’exposició central 
del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). La mos-
tra es podrà visitar fins el 4 de novembre a la delegació del Col·legi 
d’Arquitectes de Figueres. L’objectiu és donar a conèixer la plani-
ficació urbanística de futur a la ciutadania. n

Y DE LA GUÀRDIA CIVIL

Seminari de vigilàn-

cia de fronteres i im-

migració, al castell
nn El Castell de Sant Ferran de Fi-
gueres va acollir la setmana pas-
sada el XXIV Seminari de Vigi-
lància de Fronteres i Control de 
la Immigració Irregular orga-
nitzat per la Guàrdia Civil. Les 
jornades van servir per instruir 
agents de la Benemèrita de di-
versos punts de l’Estat espanyol, 
sobretot els que estan destinats 
a places de responsabilitat fiscal 
(ports, fronteres terrestres o Ser-
vei Marítim). I les sessions pràc-
tiques, tant diürnes com noctur-
nes, es van fer a diversos punts 
de la demarcació. n

Els Mossos han detingut un El grup municipal de Ciuta-
lladre que va robar un patinet a 
punta de navalla a un repartidor 
de paqueteria a Figueres. L’ar-
restat, de 30 anys i amb nombro-
sos antecedents, ja és a la presó. 
L’assalt va tenir lloc la tarda del 8 
de setembre, quan el repartidor 
estava aparcat amb la seva fur-
goneta al carrer Ramon i Cajal 
de la ciutat. El sospitós, que du-
ia un gos de raça potencialment 
perillosa, se li va acostar a través 
de la finestra de l’acompanyant. 
Quan el treballador va baixar el 
vidre per a veure què volia, li va 
demanar diners i el va amena-
çar amb una navalla. I de sobte, 
va obrir la porta de la furgoneta 
i es va endur el paquet més gran, 
que contenia un patinet elèctric 
valorat en 500 euros. Els Mossos 
el van detenir l’endemà. n

dans (Cs) a l’Ajuntament de Fi-
gueres ha presentat una ins-
tància sol·licitant al govern 
municipal que «retiri immedi-
atament la pancarta separatis-
ta penjada a la façana de l’edifi-
ci consistorial perquè atempta 
contra la neutralitat instituci-
onal». El portaveu de la forma-
ció, Héctor Amelló, qüestiona 
que l’alcaldessa, «amb la conni-
vència del PSC», utilitzi l’edifici 
de l’Ajuntament com a «altaveu 
i plafó de propaganda separa-
tista», i adverteix que en cas de 
mantenir la pancarta esgota-
ran «totes les vies legals». Ame-
lló recorda que «les institucions 
que representen a tots els ciuta-
dans, com l’Ajuntament, han de 
garantir l’objectivitat i la neu-
tralitat institucional». n
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La defensa de l’assassí de la 
Rambla de Figueres vol evitar 
l’expulsió del país de Mohamed 
Regrad. El jurat popular el va de-
clarar culpable d’assassinat per 
matar un home d’una ganivetada 
al coll el 29 d’abril del 2019. L’Au-
diència de Girona li va imposar 16 
anys de presó, la pena que van sol-
licitar fiscalia, acusació particu-
lar i defensa després de la lectu-
ra del veredicte. També seguint 
la petició del fiscal Enrique Bara-
ta i de l’advocat de la família de la 
víctima, Toni Quera, la sentència 
acordava l’expulsió del processat 
un cop complertes dues terceres 
parts de la condemna (10 anys i 
8 mesos de presó) o tan bon punt 
l’assassí accedeixi al tercer grau 
o a la llibertat condicional. Amb 
això hi anava associada la prohi-
bició de tornar a entrar al país du-
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La defensa de l’assassí de la 
Rambla vol evitar que l’expulsin

VISTA A L’AUDIÈNCIA. PER PRORROGAR EL TEMPS EN PRESÓ PREVENTIVAY

rant 20 anys, que és el temps mà-
xim que permet la llei.

La sentència advertia de la «pe-
rillositat extrema» del processat, 
que ja va matar una dona a Figue-
res l’any 2006. «En relació al risc 
que Mohamed Regrad torni a co-
metre delictes similars, al tribu-
nal se li fa difícil trobar un altre 
supòsit més diàfan que aquest, 
doncs en el temps que ha estat 
amb nosaltres ha matat ja dues 

persones i n’ha ferit tres més», ar-
gumentava el magistrat, que afe-
gia que fa més de 30 anys que Re-
grad viu al país, però més de la 
meitat els ha passat entre reixes.

Però ara la defensa, encapçala-
da pel lletrat Francisco Javier Ro-
llón, l’ha recorregut. Tot i que no 
qüestiona la pena de presó, sí que 
s’oposa a l’expulsió. Rollon al·lega 
que Regrad té arrelament al país, 
on viu des que tenia 10 anys, i que 
compta amb permís de residèn-
cia permanent.

Mentre no es resol el recurs i fins 
que la sentència sigui ferma, el di-
jous de la setmana passada es va 
fer una vista a la secció tercera de 
l’Audiència de Girona per prorro-
gar el temps en presó preventiva 
fins a la meitat de la condemna, 
tal com preveu la llei. Així ho va 
sol·licitar el fiscal, i la defensa no 
s’hi va oposar. Regrad, present a 
la vista, no va voler dir res. n

MOHAMED REGRAD. Durant el judici ACN


