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Comarques

El ﬁscal demana 25 anys de presó
als assassins de la jove sikh d’Olot
 El marit i el cunyat la van matar a ganivetades i li van fer patir una «agonia desmesurada»
ACN

GIRONA | E.B.

El ﬁscal demana 25 anys de presó per als assassins de la jove índia
sikh d’Olot que va morir cosida a
ganivetades el 24 de gener del
2012. El Ministeri públic considera que el marit i el cunyat de la víctima, Manpreet Kaur, van fer-li
patir una «agonia desmesurada».
Segons el seu relat, els dos acusats -Sodhi Ajit Singh i Gurjeet
Singh- després de treballar, al migdia, van dirigir-se al pis on vivien
tots tres, on hi havia la jove dormint
al llit. Tot seguit li van clavar diverses ganivetades al cos i la van
acabar degollant, tot causant-li, segons el ﬁscal «dolors desmesurats
i extraordinaris al mateix temps
que innecessaris».
Per tot això, l’acusació pública
imputa als dos acusats un delicte
d'assassinat amb l'agreujant de
parentiu i demana que se’ls condemni a una pena de 25 anys de
presó a cadascun. A més, el ﬁscal
sol·licita que els dos germans indemnitzin amb 258.055 euros el
ﬁll de Sodhi Ajit i la jove sikh en
matèria de responsabilitat civil.
El ﬁscal, Víctor Pillado, explica
en l’escrit de qualiﬁcació provisional que Sodhi Ajit Singh es va
casar amb la víctima, Manpreet
Kaur l’any 2004 quan ja en feia quatre que viva a Espanya. El matrimoni concertat es va celebrar al

El marit de la víctima, a l’esquerre, va assistir al minut de silenci.

país d’origen, concretament al
Punjab i llavors, el matrimoni ja tenia un ﬁll. El 2005, és quan es
trasllada la dona a viure amb el seu
marit a Olot en un pis al carrer Pintor Velázquez. Un domicili que la
parella va passar a compartir amb
el germà de Sodhi Ajit Singh.
El crim es va perpetrar el 24 de
gener de 2012 i segons recull l’escrit del ﬁscal, els dos homes van
anar a treballar caminant a un
quart de vuit del matí a una empresa d’embotits i van ser-hi durant la seva jornada laboral. Mentrestant la jove, després de deixar
el seu ﬁll a la parada de l’autobús
escolar cap a un quart de nou del

El Consell del Gironès aprova
un conveni per al foment
territorial del turisme
GIRONA | DdG

El Consell Comarcal del Gironès
va aprovar ahir un conveni de
col·laboració amb els ajuntaments
per promoure el turisme al territori
i coordinar-se conjuntament durant el 2014. Els municipis que es
s’han adherit a aquest conveni
són Bescanó, Flaçà, Campllong,
Cassà de la Selva, Celrà, Fornells de
la Selva, Madremanya, Llagostera,
Salt, Sant Gregori, Sant Joan de
Mollet, Sant Martí de Llémena i la
Mancomunitat de la Vall del Llémena.
Segons exposaven ahir des del
Consell, l'objectiu d'aquest conveni
és establir els termes de col·laboració entre els ajuntaments participants per tal de sol·licitar, de
forma agrupada i mitjançant el
Consell Comarcal del Gironès, a
qui es delega i s'encomana la gestió de totes les accions referents al
projecte global de foment territorial del turisme per la comarca del
Gironès. El valor dels projectes

LA XIFRA

1,5 MILIONS D’EUROS
Projectes al Gironès
Els ajuntaments de la comarca han
demanat en el marc d’aquest conveni projectes de millora per promoure
l’activitat turística per un valor
d’1.589.532 euros.

que s’han de dur a terme és d’1,5
milions d’euros, i l’import demanat per la subvenció és de 603.131.
Entre les accions demanades
per parts dels ajuntaments hi ha la
millora de la connectivitat entre rutes, de la senyalització turística, millora d'accessibilitat a equipaments turístics, la implantació de
plafons informatius, noves rutes de
senderisme o BTT, l’adequació de
camins per a rutes cicloturistes o
creació de zones d'aparcament
per a autocaravanes, entre d’altres.

matí i tot seguit va tornar cap a casa
i es va ﬁcar al llit perquè havia estat fent torn de nit a la fàbrica tèxtil.
«Crim preparat»
Pocs minuts després de les dotze
del migdia, els dos homes van
sortir de l’empresa i van anar cap
a casa amb «el ferm propòsit d’acabar amb la vida de a senyora
Manpreet Kaur, tal i com tenien
planiﬁcat». I un cop dins de casa,
els dos acusats van actuar, al parer
del ﬁscal Víctor Pillado «de previ i
comú acord» i tenint clar que en
aquell moment es trobarien la
dona al llit sense que s’esperés

res. Per perpetrar l’assassinat, els
dos homes van equipar-se amb
navalles i van entrar cap a l’habitació i la van atacar sense que ella
es pogués defensar i li van fer passar «patiments absolutament innecessaris i gratuïts per generarli més dolor». Es van abraonar sobre ella mentre estava al llit i en un
primer moment, segons recull el
Fiscal, li van clavar cinc ganivetades a la zona abdominal i llavors,
dues més al tòrax. Després, els
dos acusats van clavar-li més ganivetades a la zona cervical ﬁns a
acabar degollant-la. Unes punyalades que van fer-li causar «dolors
desmesurats» a la víctima.
Els acusats van ser detinguts
pels Mossos d’Esquadra el 10 de febrer, dues setmanes després del
crim. I és que ﬁns i tot l’endemà
dels fets, el marit de la víctima va
assistir al minut de silenci que va
convocar l’ajuntament d’Olot per
condemnar l’assassinat de la jove.
Després de conèixer l'escrit del
ﬁscal, segons va recollir ACN, tot
fa preveure que els advocats dels
dos acusats demanin l’absolució
perquè els dos lletrats sostenen
que és impossible que els acusats
cometessin el crim, tenint en
compte que van sortir de l'empresa
d'embotits a les 12.10 hores i que
la trucada d’alerta al 112 va registrar-se a les 12.17 hores.

Premi de 12.000
euros per al
projecte «Carbó
d’Ardenya i
Gavarres»
LLAGOSTERA | DdG

El projecte «Carbó d’Ardenya i
Gavarres» de la Cooperartiva d’Inserció Idària de Llagostera va ser
premiat dimarts per la Fundació
Hope Projects amb una dotació de
12.000 euros. El concurs, que enguany inicia la segona edició, premia les propostes d’emprenedoria empresarial de nous artesans,
dissenyadors, inventors i enginyers. L’objectiu d’aquest reconeixement és apostar per «un nou model d’empresa que generi riquesa
i benestar social a parts iguals», tal
com marca el lema de la Fundació.
D’altra banda també pretén contribuir a la creació d’una xarxa
d’empreses sorgides dels projectes
acceptats, que generin ocupació i
actuïn com a instruments de canvi en favor d’una societat més sostenible.
El projecte «Carbó d’Ardenya i
Gavarres» va néixer amb la ﬁnalitat de de crear ocupació al territori
gràcies a la producció i comercialització de carbó vegetal, un producte fet de llenya de bruc, arboç
i alzina, obtinguda en estassades
de sotabosc i en podes baixes, tot
fent possible una gestió sostenible
i responsable dels boscos de l’Ardenya i les Gavarres. A dia d’avui,
dóna feina a cinc persones i té l’objectiu d’anar creixent en la seva capacitat de crear ocupació.

