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Arrestat a Romania
un vuitè implicat en
el crim de Cabanelles
a La víctima va ser trobada morta el febrer del 2021 a la carretera que puja a la
Mare de Déu del Mont a El principal sospitós va ser arrestat a Bèlgica
Tura Soler
CABANELLES

La policia romanesa, en
col·laboració amb el grup
de fugitius dels Mossos
d’Esquadra, va detenir, el
dia 5 d’aquest mes a Bucarest, Kevin Maingre, el
francès evadit que el jutjat
de Figueres buscava per la
seva implicació en l’assassinat d’Otman Chaibi, el
mecànic de Vilafant que
va ser trobat mort el 28 de
febrer del 2021 en un voral de la carretera que puja
a la Mare de Déu del Mont,
a Cabanelles. Maingre ha
quedat arrestat a Romania en espera que es facin
els tràmits per a la seva entrega al jutjat número 7 de
Figueres, que instrueix la
causa. Maingre és el vuitè
implicat en el cas.
El cadàver d’Otman
Chaibi el va descobrir el 28
de febrer un ciclista que
pedalava per la carretera
GIP-5237. El ciclista va
alertar el 112 i es van mobilitzar els serveis d’emergència. En un primer moment es va pensar que la
víctima era un vianant
que havia estat colpejat
per un vehicle (tenia una
fractura al braç esquerre),
però quan el forense va
examinar el cos i va descobrir cinc talls al coll, es va
descartar la hipòtesi de
l’accident i es va començar
a treballar en la línia de
l’homicidi, que es va acabar de refermar amb l’autòpsia, en què es va detectar que l’home també tenia la mandíbula fracturada i forts traumatismes al
cap. L’home mort anava
vestit amb una granota de
treball de color negre per
sobre de la roba de carrer,
calçava unes sabatilles esportives i no duia cap documentació ni cap objecte
personal que permetés
una identificació immediata. Per l’aspecte i per
l’anàlisi del dentat, ja es va
deduir que la víctima havia de ser d’origen marroquí, perquè tenia unes
fundes dentals caracterís-

Gallines criades en llibertat, en una imatge d’arxiu ■ M.L.

Els funeraris, quan retiraven el cadàver trobat al voral de la carretera ■ ANNA PUNSÍ

El principal sospitós va ser candidat en les municipals

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

Florin Ionut Petcu, que va ser
arrestat el 21 de desembre a
Bèlgica i posteriorment empresonat al Puig de les Basses com a principal sospitós
del crim, és un home prou arrelat i conegut a l’Empordà.
Petcu, que havia regentat negocis de restauració a Empuriabrava, fins i tot s’havia presentat com a candidat a les

eleccions municipals a Castelló d’Empúries. Pectu anava
en el número set a la llista de
la candidatura Unitat i Defensa d’Empuriabrava (UDEM)
en les eleccions del 2011 a
Castelló d’Empúries. Tot i que
fa uns mesos encara era a
l’Empordà, quan els Mossos
van decidir arrestar el gruix
de sospitosos, Pectu s’havia

evadit, i llavors el jutjat va dictar una ordre europea de detenció i va ser arrestat a Bèlgica. La policia romanesa fins
i tot va publicar la seva fotografia com a persona buscada internacionalment. En la
seva declaració davant del
jutge, Petcu va admetre la seva participació en els fets però es va procurar atenuants.

Les dates
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

28.02.21

Un ciclista va trobar el cadàver de la víctima a la carretera que puja al santuari de la
Mare de Déu del Mont.

13.12.21

Els Mossos van portar al jutjat sis persones relacionades
amb el crim, però van quedar
en llibertat.

21.12.21

tiques de l’odontologia del
Marroc. Era marroquí. La
família, que resideix a
l’Empordà, va presentar
una denúncia per desaparició dos dies després i va
identificar Otman Chaibi;
després es va personar en
la causa com a acusació
particular, amb el lletrat
Sergio Noguero. Però no
va ser fins al 13 de desembre que els Mossos van
practicar les primeres detencions. Van arrestar
cinc persones –tres ho-

mes i dues dones–, entre
les quals hi havia Valentín,
el soci de la víctima del taller mecànic que regentava a Vilafant. En aquell
moment, el jutjat també
va interrogar un sisè home, que ja estava ingressat a la presó del Puig de
les Basses, per un altre
afer. A partir de les declaracions d’aquests implicats, que van quedar en llibertat, es va poder certificar que l’homicidi s’havia
perpetrat la nit del 27 de

febrer, després d’una discussió i una batussa per un
deute a la casa de Valentín, al costat mateix del taller, on tots plegats havien
fet una barbacoa. També
va quedar en evidència
que els principals implicats en la pallissa, mort i
llençament del cos de la
víctima estaven evadits a
l’estranger: el francès Kevin Maingre, arrestat ara a
Romania, i el romanès Florin Ionut Petcu, arrestat el
mes passat a Bèlgica. ■

El principal sospitós de la
mort del mecànic de Vilafant
va ser arrestat a Bèlgica.

La cria d’aus
a l’aire lliure,
prohibida pels
casos de grip
aviària
a Els ocells morts a Soses donen

positiu però Catalunya continua sent
territori lliure d’influència aviària
Redacció
BARCELONA

El Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural aprovarà en
els pròxims dies una resolució per estendre a tot Catalunya les mesures de
bioseguretat decretades
pel Ministeri d’Agricultura després que les anàlisis
hagin confirmat la presència del virus de la grip aviària d’alta patogenicitat en
cinc ocells salvatges trobats morts el 22 de desembre a Soses. Entre aquestes mesures, s’inclou la
prohibició de la cria d’aviram de corral a l’aire lliure.
D’altra banda, Acció Climàtica i els Agents Rurals
han intensificat les tasques de vigilància i control
en espais naturals i zones
fluvials i explotacions avícoles, sobretot en les més
properes als llocs on es van
localitzar els ocells morts
amb el virus.
Els Agents Rurals van
trobar el 22 de desembre a
les mitjanes del riu Segre
quatre cignes i una cigonya morts. Les mostres re-

collides es van analitzar al
laboratori de l’IRTA-Cresa
i van donar positiu per
PCR del subtipus H5 del
virus de la grip aviària. El
laboratori central de veterinària d’Algete del Ministeri d’Agricultura va confirmar el 4 de gener els resultats i va determinar
que corresponen a una soca d’H5N1.
Des del Departament
d’Acció Climàtica assenyalen que tot el territori
català continua mantenint l’estatus de lliure de
grip aviària però la Generalitat ha volgut reforçar
les mesures de vigilància i
protecció, tenint en compte el risc que implica la presència de la malaltia en
ocells salvatges i la situació al nord d’Europa, on es
notifiquen nous casos periòdicament. El Ministeri
d’Agricultura va elevar el
desembre passat el risc
d’introducció del virus a
alt en el cas de les zones
considerades d’especial
risc. A Catalunya, és el cas
del delta de l’Ebre, els aiguamolls de l’Empordà i el
delta del Llobregat. ■

