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dossier RADIOGRAFIA A LA SEGURETAT

Entre els anys 2008 i 2009, a les comarques gironines 
una trentena de pròfugs acusats de delictes diversos 
van ser atrapats en qüestió d’any i mig

 TURA SOLER > TEXT I FOTOS

Des que, a la dècada dels anys vuitanta del segle passat, el governador civil 
Miquel Solans va elaborar el seu informe sobre mafiosos amagats a la Costa 
Brava, el territori gironí és considerat un mític refugi de malfactors 

L
a llista d’una trentena de pròfugs 
atrapats en qüestió d’any i mig 
entre els anys 2008 i 2009 a les 
comarques gironines per delic-
tes tan diversos com assassinats, 

violacions, narcotràfic... demostra que la 
dita que tenim un cau de delinqüents no és 
mite sinó realitat:

Nebojsa Jovanovic, natural de l’exIu-
goslàvia, era buscat per la justícia italiana 
per una vulneració de la prohibició d’en-
trada a l’espai Schengen. El va enxampar la 
Guàrdia Civil a la Jonquera l’11 de gener del 
2008.

Ismet Citak, un home de Bòsnia Her-
cegovina que tenia una ordre de detenció 
a Alemanya, va ser detingut per la Guàrdia 
Civil el 15 de febrer del 2008 a Figueres.

Costel Iordache, un romanès buscat 
al seu país, va ser enxampat també per la 
Guàrdia Civil a la Jonquera.

Gabriel Enache, romanès, que tenia 
una ordre de detenció per un delicte relaci-

onat amb la prostitució emanada de Roma-
nia, va ser detingut a Maçanet de la Selva el 
4 de setembre del 2008.

Patrizio Bosti, tot un cap de la Camor-
ra napolitana, un dels trenta criminals 
més buscats a Itàlia, va ser detingut per la 
Guàrdia Civil el 10 d’agost del 2008 mentre 
feia una mariscada al popular restaurant El 
Xacó, de Platja d’Aro. Bosti, que ja feia un 
temps que s’havia establert a la zona, on vi-
via a cos de rei, portava una documentació 
amb el nom de Daniele Giovanni.

Criminals que 
de fora vingueren 
Molts pròfugs buscats per la justícia 
s’amaguen en territori gironí.

>> El rostre de Göpf 
Lehmann, una víctima 
dels lladres violents.
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La llista de pròfugs atrapats a les comarques 
gironines demostra que la dita que tenim 
un cau de delinqüents no és mite sinó realitat

José López García. La Policía Nacional el 
va enxampar en un hotel de Girona, on s’ha-
via instal·lat per anar al judici com a acusat 
en el cas de l’accident laboral mortal a Sant 
Jaume de Llierca. Tenia una requisitòria de 
les autoritats franceses per complir una con-

Vasile Narcis Dogenau,  un romanès 
reclamat per la justícia del seu país per un 
delicte de falsificació, va ser detingut per la 
Guàrdia Civil a la Jonquera el 5 de novem-
bre del 2008.

Mihaela Loredana Miron,  una roma-
nesa buscada al seu país per un delicte de 
detenció il·legal comès per particular, va 
ser atrapada el 2 de desembre del 2008 a la 
Jonquera. 

Iulia Redia i el seu home, Tali Zaporot-
xenko, de nacionalitat ucraïnesa, van ser 
detinguts a Lloret de Mar i Calella, respecti-
vament, arran d’una ordre de detenció del 
seu país, on els buscaven perquè havien es-
tafat uns 18 milions d’euros a través d’una 
trama de venda de pisos que va implicar 
molta gent, sobretot necessitada.

David Stanvich,  de 37 anys, que tenia 
una ordre de detenció de les autoritats fran-
ceses, que el buscaven des del 2004 per una 
estafa de 60.000 euros comesa pel sistema 
del rip deal o negoci podrit, va ser detingut 
el mes de maig passat a Platja d’Aro per la 
Guàrdia Civil.

Ynes Vargas Machuca Quicaña va ser de-
tinguda el 2008 a Girona per la Policía Naci-
onal en ser reclamada pel seu país, Perú, per 
sostracció de menors i falsificació.

Francesco Picciotto, un italià de 65 anys, 
s’estava en un hotel de Tamariu quan va ser 
detingut per la Policía Nacional per una re-
clamació d’Itàlia, on tenia pendent el com-
pliment d’una condemna de quatre anys i 
mig de presó per un frau amb el qual hauria 
provocat un prejudici de 350.000 euros.

Maik Kolwer era buscat a Alemanya per 
tràfic de droga i va ser detingut per la Poli-
cia Nacional a Calonge.

Said Ahannach és un ciutadà marroquí 
que s’estava a Puigcerdà i va ser detingut 
per la Policía Nacional per una reclamació 
de les autoritats franceses.

Javier Roman Cobos  era reclamat per 
l’Estat francès per tràfic de droga i va ser 
detingut el 2008 per la Policía Nacional a 
Empuriabrava.

Marios Gola, un polonès reclamat per 
les autoritats del seu país per tràfic de dro-
gues, va ser detingut a la Jonquera.

Maciej Tadeuz Wrzesinki, polonès, re-
clamat al seu país, va ser detingut a principi 
del 2009 per la Policía Nacional a l’aeroport 
de Vilobí.

>> Fugitius estrangers atrapats 
a les comarques gironines.
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El 2012, en qüestió de tres mesos es
van detenir a l’Empordà sis persones buscades
per assassinat a França i a Holanda

Adrian Valentin Patrascu. També va 
ser detingut a la Jonquera per una ordre 
de detenció acusat d’un delicte de lesions 
a Romania.

Michel Maure. Cirurgià francès buscat 
per llegir-li la sentència que el condemnava 
per haver desfigurat noranta-sis de les pa-
cients de la seva consulta. Va ser localitzat 
en un habitatge d’Empuriabrava i detingut 
pels Mossos.

Uns anys abans es van detenir estran-
gers buscats per assassinats, com ara Fre-
deric Willy Broods, un holandès buscat al 
seu país per diversos crims i localitzat en un 
càmping de l’Estartit el mes d’agost del 2006. 
El novembre del mateix any van localitzar 
a Lloret Nicolas Hanelt, un alemany buscat 
per violació. El 2007, a Sant Pere Pescador, 
va ser detinguda Ioneala Michaella Illonea-
gu, una romanesa buscada per un assassinat 
a Suïssa. El gener del 2006 va ser arrestat 
Mohamed Bessame en un hotel de Girona. 
L’home havia fugit en helicòpter d’una presó 
francesa on complia condemna.

I el 2012, en qüestió de tres mesos es 
van detenir a l’Empordà sis persones bus-
cades per assassinat a França i a Holanda.

El 7 de juny, la Policía Nacional va in-
terceptar a Portbou Anthony Draoui, un 
jove de 19 anys que estava buscat per haver 
assassinat, cremat i enterrat Marie-Jeanne 
Meyer, una estudiant de 17 anys que va de-
saparèixer quan feia fúting a la població de 
Tornon el juny del 2011. L’homicida porta-
va documentació falsa.

El 12 de juny, a la Jonquera, la Policía 
Nacional va detenir un holandès, Hubertus 
Johannes Laumen, de 58 anys, que tenia 
una ordre europea de detenció per l’assas-
sinat, l’agost del 2011, de Mohammed Al 
Jader a Holanda. La història, àmpliament 
difosa pels mitjans holandesos i alemanys, 
és enrevessada perquè la policia considera 
que tota la família Laumen (el pare, la mare 
i tres fills) va participar en l’assassinat d’Al 
Jader a casa seva a Holanda, i que poste-
riorment va intentar eliminar el cos des-
fent-lo amb àcid i tirant-lo a la claveguera 
en una casa que tenen a Alemanya. Quan 
la policia va inspeccionar la que anomenen 
«casa dels horrors» va trobar les restes del 
cadàver d’un altre home assassinat.

El 6 de juliol, la Guàrdia Civil va detenir 
a Figueres Fayçal Mokhtari, un home de 32 

demna per tràfic de droga. L’obligació 
que encara tenen els hotels i pensions 
de passar a la policia les dades dels 
clients que s’hi hostatgen continua 
essent un bon sistema per descobrir 
evadits de la justícia. 

Ricardo del Vivo  és un italià que 
era buscat al seu país per blan-

queig de diners i que va 
ser detingut per la Poli-

cía Nacional a Vilobí.
Salvatore Adel-

fio, considerat un 
dels caps de la 

Cosa Nostra 
de Palerm, 
va ser en-
xampat al 
Pertús.

J u r a j 
Haraga  era 

r e c l a m a t 
per robatori 

amb violència a 
Eslovàquia, i va 
ser detingut a 

Lloret.
Augusto Martí-

nez Cáceres  és un 
peruà implicat en 

el cas d’un carrega-
ment de 1.630 quilos 

de cocaïna comissats a 
Holanda, i va ser detin-
gut a Vidreres.

Alain Jean Pierre 
Martin  s’havia instal·lat 

a Empuriabrava i va ser 
detingut perquè era recla-
mat per tràfic de drogues a 
l’Estat francès.

Bouadhi Cerhouni. 
La Policía Nacional el 
va detenir a Figueres 
quan va saber que 
era buscat per tràfic 

de drogues a l’Estat 
francès.

Abdellach Akha-
ra  és un marroquí 

buscat per viola-
ció a Alemanya        
i enxampat a la 
Jonquera.
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Un dels darrers pròfugs atrapat al territori gironí 
va ser Ali Sahin, que van trobar a Empuriabrava, 
i que estava reclamat per quatre assassinats

ga) per la seva implicació en un homicidi. 
Són sospitosos de l’assassinat d’Abdellatif 
Margoum, un jove desaparegut a La Seyne-
sur-Mer el 28 de desembre del 2010. Se sos-
pita que el van tirar al mar. 

Un dels darrers pròfugs atrapat al terri-
tori gironí va ser Ali Sahin, que van trobar 
a Empuriabrava, i que estava reclamat per 
quatre assassinats i considerat terrorista per 
les autoritats turques. Però ni la sang que 
va vessar Sahin al seu país ni la suor que va 
gastar la Policía Nacional per localitzar-lo 
i detenir-lo van servir per treure’l de la cir-
culació del món lliure, ja que un conveni 
internacional d’asil va obligar a tornar-lo al 
carrer. És un cas que ajuda a avalar l’estesa 
creença popular que apunta que els malfac-
tors entren per una porta i surten per l’altra.

Tura Soler 
és periodista.

anys acusat d’haver assassinat a trets una 
treballadora i un client de la discoteca El 
Theatro, al carrer Gambetta de la ciutat fran-
cesa de Lilla, la matinada de l’1 de juliol. Jun-
tament amb l’autor del tiroteig, van detenir 
el seu presumpte còmplice, Djelloul Cherifi, 
un boxejador de 24 anys que després de la 
matança va ajudar a fugir el principal sospi-
tós a bord d’un vehicle Citroën C5. Els dos 
homes eren a Figueres allotjats a casa d’un 
marroquí i estaven fent tràmits per reunir 
diners i documentació falsa per poder fugir 
a Algèria, d’on són originaris.

I el 31 de juliol, els Mossos van detenir 
a Cabanes un home francès, Jean Pérez, i 
Gabrielle Demetrio, en relació amb la tro-
bada d’una plantació de marihuana. Quan 
van fer les comprovacions posteriors, es va 
descobrir que la parella, que s’havia iden-
tificat amb altres noms, tenia pendent una 
OEDE (Ordre Europea de Detenció i Entre-

>> Armes
decomissades.


