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Diño Marcelo Miller  ahir, quan va ser traslladat a la sala de vistes de VAudiéncia de Barcelona 

L'atracado r Diño Marcel o Miller , 
condemna t a deu anys de pres ó 
Confessa quatre assalts i la retenció d'una ostatge 

M.R. 
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Diño Marcelo Miller passará 
molts anys a la presó. Delin-
quen! habitual considerat molt 
perillos, qualificat d'atracador 
sense escrúpols, multireinci-
dent i molt conflictiu, ha estat 
condemnat a deu anys i deu 
mesos de presó per haver co-
mes quatre robatoris amb vio-
lencia (dos d'ells en grau de 
temptativa) i haver retingut il-
legalment una ostatge en una 
de les seves fugides. 

L'home que va saltar a la 
primera página deis mitjans de 
comunicació per haver matat a 
trets un agent de la Policia Na-
cional, el 20 de maig passat, va 
entrar a la sala de vistes amb el 
cap cot. Pero un cop dintre la 
sala va confessar. I va acceptar 
la pena, rebaixada, que li de-
manava el fiscal. 

Ahir només se l'havia de jut-
jar pels quatre atracaments i 
per la retenció il-legal, pero el 
judici no va arribar ni a co-

mencar, en haver-hi una con-
formitat. Aixó sí, l'expectació 
per veure'l entrar a la sala va ser 
enorme. I és que després de ser 
detingut ara fa tres setmanes 
per haver matat el policia, es va 
descobrir el seu curriculum 
sanguinari i ara ja és famós. 

No és només famós entre els 
periodistes que el busquen com 
a noticia. Ahir alguns policies 
lamentaven que Diño Marcello 
s'ha convertit en el "rei" de la 
Model, precisament, per haver 
matat un policia. 

Historia l sanguinar i 
Diño Marcelo Miller haurá de 

ser jutjat, com a mínim, tres 
vegades mes. Se li imputa la 
mort del policia Javier Güera 
Hidalgo, de 25 anys, i, a mes, 
l'intent d'assassinat del perillos 
José Gilart, l'expolicia i mafiós 
que va ser absolt del doble crim 
del bar Snoopy. La pistola Fire 
Star 9 mil-límetres que va uti-
litzar per matar l'agent, és la 
mateixa que va fer servir el 9 de 
maig passat per disparar contra 

José Gilart, que es debat encara 
entre la vida i la mort a l'Hos-
pital de la Valí d'Hebron. 

També sel considera pre-
sumpte autor d'un altre crim: 
el d'un jove que va ser apunya-
lat a la discoteca Fleming del 
carrer Enríe Granados ara fa 
uns mesos. Aquests tres 
atemptats els va cometre des-
prés que el jutge li concedís la 
llibertat condicional l'octubre 
del 1997. 

Ahir va ser condemnat per 
cinc delictes comesos entre es-
tada i estada a la presó; un 
atracament a una sucursal de 
La Caixa del carrer Entenca, el 
30 de gener del 1997, i tres 
atracaments mes comesos el 3 
de febrer: en dues sucursals 
bancáries i una perruqueria del 
carrer Ganduxer. Fugint de 
l'últim robatori va agafar peí 
coll una vianant i la va amena-
zar amb una pistola (que des-
prés va resultar falsa). Per 
aquest segrest haurá de pagar a 
mes a mes, 240.000 pessetes de 
multa. 


