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L'acusació pública augmenta la petició de pena i li imputa un intent d'assassinat 

El fisca l deman a 16 anys per l'ata c 
contr a l'expolici a del cas Snoop y 

Diño Marcelo Míller riega que conegués 
i dispares a l'exagent Josep Gilart 

Pepa Masó 
BARCELON A 

"Si no va aconseguir el seu 
^«posi t, poc li va faltar". Amb 
^[uestes paraules va justificar 
ahir el fiscal la petició de setze 
anys i sis mesos de presó per a 
Diño Marcelo Miller, un indivi-
du "socialment perillos", acusat 
d'haver disparat contra l'expo
licia Josep Gilart, implicat en el 
doble crim del cas Snoopy i que 
va quedar en estat vegetatiu a 
causa del tret. Durant el judici 
celebrat ahir a l'Audiéncia de 
Barcelona el fiscal va augmen
tar la petició de condemna per 
a Miller en considerar-lo autor 
d'un intent d'assasinat. Inicial-
ment li imputaven un intent 
d'homicidi. 

Ahir era la primera vegada 
que Miller responia davant 
d'un tribunal per un delicte de 
sang, ja que fins ara només 

Mfcavien jutjat per robatoris 
amb violencia. L'acusat, pero, té 
pendents dues causes: l'assasi-
nat, el 20 de maig de 1998, d'un 
agent de policia i l'apunyala-
ment mortal d'un jove al pub 
Flemming de Barcelona, el 14 
de marc del mateix any. 

L'acusat va negar ahir totes 
les acusadons: no coneixia a 
Gilart ni va disparar contra ell 
el maig de l'any passat. Diño 
Marcelo es va definir com "un 
atracador de bañes", tot i que va 
reconéixer que en una ocasió va 
prémer el gallet: el maig de 
1998, quan va disparar mortal-
ment contra l'agent Javier 
Guerra Hidalgo. 

Va ser precisament quan va 
ser detingut per aquests fets 
que Diño Marcelo va reconéixer 
la seva participado en l'atac a 
Josep Gilart. Segons els policies 
que van declarar ahir a la vista, 
poc després de ser detingut l'a
cusat va assegurar: "Tot m'im-
porta una merda, perqué he 
mort dues persones, entre ells 

Diño Marcelo Miller  amaga el seu rostre a l'entrada de la sala de vistes 

el del bar Snoopy". De resultes 
d'aquella detenció, la policia li 
va intervenir una pistola. La 
mateixa que va ser utilitzada 
per ferir Gilart, segons van ra
tificar experts en balística. 

L'arm a del cri m 
Diño Marcelo va negar ahir 

que ell dispares amb aquesta 
arma contra l'expolicia. Segons 
va assegurar, la pistola li va 
entregar un altre delinqüent, 
Ernesto Revelles, quatre o cinc 
dies abans de la mort de l'agent 
Guerra. Es dona la circumstán-
cia que Revelles -traficant de 
drogues i expert en revenges-
va morir el 20 de setembre de 
1998 a Castellbisbal durant un 
tiroteig amb la policia. 

El fiscal, pero, considera Mi
ller autor del tret que el 9 de 
maig de 1998 va ferir Gilart. El 
fets van passar a la Granja An
dina, un bar regentat per l'exa
gent al carrer Taquígraf Garriga 
de Barcelona. L'acusat va entrar 
al local cap a les dues del mig-
dia i va demanar un paquet de 
tabac a Gilart, que era darrere 
de la barra. Després, segons el 
fiscal, li va disparar al cap sense 
que la víctima "tingues temps 
de reaccionar". 

L'únic testimoni deis fets va 
reconéixer Diño Marcelo com a 
autor del tret durant la ins-
trucció del cas. Ahir, pero, va 
mostrar els seus dubtes "per la 
pressió d'haver de declarar da
vant l'acusat", segons el fiscal. 

El tret va provocar danys ir
reversibles a Gilart, ja que la 
bala li va seccionar la medul-la. 
L'home té una tetraplegia, ne-
cessita respirado assistida i és 
incapaz de comunicar-se. Per 
aixó el fiscal demana una in-
demnització de 50 milions per 
a la víctima. La seva esperanza 
de vida no supera els deu anys. 

Durant la vista no va quedar 
ciar el móbil de l'agressió. El 
fiscal el va atribuir a una pos-
sible revenja contra Josep Gi
lart, "que tenia problemes amb 
la justicia". L'exagent, vinculat 
a nombrosos afers de drogues, 
va ser exculpat per falta de 
proves de la mort de l'amo del 
bar Snoopy i un recaptador de 
la Seguretat Social. 


