
- luntária i que el va haver de 
reduir a la forca. Els seus an-
tecedents semblen avalar 
aquesta opció. 

Esta malalt ¡ no té por 
El delinqüent es diu Diño 

Marcello Miller i aquest di-
vendres fará 29 anys. Está 
considerat molt perillos i ha 
estat detingut nou vegades. Va 
sortir de la presó en llibertat 
condicional el 10 d'octubre 
del 1997. Té la sida, i des que 
va sortir estava en busca i 
captura per quatre atraca-
ments a Barcelona i dos mes a 
Madrid. Sempre trebálla armat 
i, com que és un malalt ter-
minal no té por de res. 

Els fets que van acabar amb 
el tiroteig i la mort del policía 
havien comencat a un quart 
de dotze del migdia, quan Di-
no Marcello i un altre delin-
qüent, que va aconseguir fugir 
i que encara no ha estat iden-
tificat, van atracar la sucursal 
de La Caixa del carrer Sepúl-
veda amb Villarroel. 

Van entrar a la sucursal ex-
hibint les armes i, després 
d'intimidar els clients, van 
agafar el botí i van fugir de la 
zona en un taxi. Només van 
robar monedes. Segons la poli-
cía, els dos delinqüents no van 

baixar del taxi al carrer Sant 
Antoni Abat. All í va succeir el 
tiroteig i la fúgida del segon 
atracador, que va aconseguir 
burlar els agents corrent peí 
carrer deis Salvadors. 

Un cop agafat Diño Marce-
llo, la policía va muntar un 
ampli dispositiu per poder 

ei poncia Javier buena tuaai-
go, que estava destinat a Bar-
celona des de l'any 96, será 
enterrat avui i els hiñerais se 
celebraran a les dotze del 
migdia a la capella del Pare de 
la Ciutadella. Está previst que 
la cúpula del ministeri de 
l'Interior assisteixi a l'acte. 

jar la vida quotidiana. 
Tot i que la vida diaria del 

Raval en sap molt de corre-
disses i de cotxes de policía 
amunt i avall, hores després 
deis fets els veins encara xer-
raven sobre el tiroteig, el mort 
i els "dolents" que s'havien 

tot el que es vulgui. 

Viatge accidentat 
La que sí que tenia ciar com 

a mínim l'hora que havien 
passat els fets era una senyora 
gran. Venia d'inscriure la seva 
neta a 1'escola quan a tres 
quarts de dotze en punt l'auto-
bús en qué anava passava just 
per davant del bar Els Tres 
Tombs, a la confluencia del 
carrer Sant Antoni Abat amb la 
ronda de Sant Antoni. "Tots a 
térra", va dir el conductor a tots 
els passatgers al sentir els trets. 
"La majoria s'han tirat a térra 
pero jo no, perqué com que es-
tic tan grossa -va admetre-
encara m'hauria fet mes mal." 

Els véins del barri que just 
ahir al migdia estaven al bar on 
es va refugiar una estona el de 
linqüent Diño Marcello van ser 
els que van viure en la propia 
pell el que és un atracament i 
una intimidado amb arma. 
Ahir, una estona després que 
pasessin els fets, preferien no 
parlar. Els amos del bar volien 
ser discrets i es treien de sobre 
els periodistes, no volien teñir 
problemes. El noi que va fer 
d'ostatge va continuar servint 
darrera la barra. 

Facana de la sucursal bancária que va ser atracada 


