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Tancat el cas de l’assassinat
de l’hoteler Jordi Comas

Ferrmed exigeix
millores en la
connexió entre
Barcelona i París
Ferrmed i Energie TGV van exigir ahir als governs espanyol i
francès que “facilitin” una millor connexió entre Barcelona i
París. En declaracions a l’ACN,
el president de Ferrmed va assegurar que si la línia d’alta
velocitat estigués “totalment
acabada” a França els trens
entre Barcelona-La Sagrera i
París-Estació de Lió podrien
trigar només quatre hores a
partir del 2025. ■ REDACCIÓ

Jordi Comas al seu despatx de la Federació d’Organitzacions
Empresarials de Girona (FOEG) ■ MIQUEL TORNS

Carme Hospital, i la van obligar a obrir la caixa forta. El jutjat també ha ordenat el sobreseïment en relació amb l’intent d’assalt del qual havia estat víctima Jordi Comas el 30
d’octubre a l’entrada de casa
seva perquè tampoc ha pogut
vincular cap dels sospitosos,
tot i que disposaven d’ADN
d’un dels assaltants perquè
Comas va aconseguir mossegar un dels lladres i la sang li
va tacar la camisa, però no es
va trobar coincidència amb
cap dels detinguts ni en la ba-

se de dades Codis. El jutjat
també ordena que s’aixequin
les mesures cautelars dictades contra Mohamed Yassine,
Abdelaziz el Kalai, Abdellah el
Kalai, Karim Soso, Imad Belhadi, Illyas Houllich, Aldelkarim Mouhadouch i Yassin Challioui Sartan. Des de fa mesos,
però, ja tots els sospitosos havien quedat en llibertat i en el
cas de Yassine, considerat
pels Mossos inicialment com
a autor material, es va donar
la circumstància que se li va
perdre la pista. ■ TURA SOLER

ECONOMIA

L’Estat posa en marxa
els preparatius per
reprendre les obres del
túnel de Lilla, a l’A-27

Ercros guanya 44,9
milions el 2018 i apuja
el dividend un 20%
respecte a l’any anterior

Tot i que les màquines no començaran a treballar fins d’aquí a un parell de mesos, l’Estat dona per començades les obres del túnel al coll
de Lilla, entre Valls i Montblanc. Per ara s’estan
fent els treballs previs per construir un mur de
contenció amb 65 pilons de formigó i assegurar l’entrada del túnel, que farà una longitud
d’1,5 quilòmetres. Amb un pressupost que s’ha
elevat a 115 milions d’euros, es tracta del quart i
últim tram pendent d’executar de l’autovia A-27,
entre Tarragona i Montblanc, i s’estima que les
obres duraran un any i mig per enllestir el forat
del túnel. ■ REDACCIÓ

La química catalana Ercros va guanyar 44,9 milions d’euros l’any passat, fet que va suposar un
0,9% més que el 2017. Antoni Zabalza, el president d’Ercros, va anunciar ahir que, després de
la junta d’accionistes que se celebrarà al juny,
l’empresa abonarà un dividend de 0,06 euros
per acció amb càrrec als resultats del 2018, un
import un 20% superior al del 2017. A més, va
destacar que el benefici suposa “consolidar”
els resultats “rècord” que es van aconseguir els
últims anys i, amb vista al 2019, es va mostrar
“moderadament optimista”, i va apostar per un
augment de les seves vendes. ■ REDACCIÓ
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El jutjat d’instrucció número 2
de Sant Feliu de Guíxols ha
dictat el sobreseïment provisional de la causa per l’assassinat del president de la patronal gironina, l’hoteler de Platja
d’Aro Jordi Comas, assassinat
en el decurs d’un robatori violent a casa seva el 18 de novembre del 2012. Tal com ja
havia avançat aquest diari en
la publicació de l’1 de febrer
passat, en vista de la petició
de sobreseïment que feia el
fiscal, que en tots els anys
d’instrucció no va poder identificar l’autor material de la
mort de Comas entre la quinzena de detinguts, l’assassinat
quedarà impune. I finalment
només se segueix la causa, a
través d’unes diligències noves, contra tres dels homes
arrestats, Valentino Gjeloshi,
Ahmet Kurti i Mousa Allaoui,
com a sospitosos de robatori
amb força i robatori amb violència en casa habitada en
concurs amb delicte de detenció il·legal, en relació amb l’assalt a la casa, on uns assaltants encaputxats, a part de
causar la mort de Comas, van
colpejar i lligar la seva dona,
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