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?Un detingut per matar una
persona a ganivetades a la
Jonquera
Els fets han passat en una benzinera arran d'una discussió amb tres implicats, un
dels quals també ha resultat ferit

La furgoneta amb què ha intentat fugir el detingut a la Jonquera. | ACN

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys acusat d'apunyalar mortalment una
persona i ferir-ne una altra durant una discussió a la Jonquera (Alt Empordà). Segons ha informat
la policia catalana en un comunicat, els fets van tenir lloc cap a tres quarts de dotze de la nit
d'aquest dissabte en una benzinera.
Un testimoni ha explicat als Mossos que, en el transcurs d'una discussió entre tres persones, un
dels implicats havia apunyalat els altres dos i havia fugit del lloc amb un vehicle. Una patrulla va
poder localitzar posteriorment el vehicle amb el que l'arrestat intentava escapar-se i va identificar
el presumpte autor dels fets, que està acusat d'homicidi i un delicte de lesions.
Segons ha pogut saber l'ACN, les dues víctimes van conèixer l'agressor el mateix dissabte i
plegats van anar a sopar amb altres transportistes amb els que havien quedat prèviament, a
l'aparcament de camions que hi ha en una benzinera que hi ha a l'entrada de la Jonquera, al
costat de l'N-II. Pels volts de la mitjanit es va iniciar una discussió i una baralla posterior que va
acabar amb el detingut apunyalant amb un ganivet les dues víctimes. Aleshores l'arrestat va
arrencar la furgoneta d'empresa amb la que viatjava i va intentar fugir ràpidament.
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Va ser el cunyat del mort qui va alertar els Mossos que van arribar al lloc dels fets pocs instants
després. Aleshores es va iniciar la recerca del sospitós a partir de la descripció que havien donat
els testimonis als Mossos. En la fugida, l'home va impactar contra la vorada d'una rotonda, però
va seguir endavant amb la voluntat de creuar la frontera en direcció a França.
Finalment, però, els Mossos el van poder aturar al cap de pocs instants en una benzinera situada
just a la sortida de la Jonquera. Allà els agents el van arrestar i van precintar la furgoneta, en
la que s'hi podia veure una gran taca de sang just al costat de la porta d'entrada del conductor.
Quan el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va arribar al lloc dels fets es va trobar amb els
dos homes sagnant. Un d'ells va ser atès pels professionals, que no van poder fer res per
salvar la vida de l'altre.
Agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s'han fet càrrec de la
investigació per esbrinar les circumstàncies dels fets. El detingut passarà a disposició judicial davant
del jutjat de guàrdia de Figueres.
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