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Miquel Quintana, declarat culpable amb una pena de tres anys de presó
El jutge ha declarat aquest dimecres el santcugatenc Miquel
Quintana culpable d'un delicte contra la salut pública per
tràfic d'haixix al Marroc. Quintana afronta una pena de tres
anys i tres mesos de presó i una multa de 30.000 euros, segons
ha avançat la seva advocada a Cugat.cat. La lletrada ha
anunciat que la família presentarà apel·lació. El santcugatenc
ha sortit del Centre Penintenciari de Ceuta per iniciar un
procés d'ingrés a diferents presons de l'Estat espanyol que
finalitzarà en un mes amb la seva entrada a la de Zuera, a
Saragossa.

Quintana, que va formar part del gabinet d'alcaldia de l'equip de Lluís Recoder, va ser detingut el 23 de
desembre passat, durant un viatge al Marroc, per portar 20 quilos d'haixix al dipòsit de benzina del seu
vehicle. La seva família relatava que Quintana es trobava en viatge de negocis amb dues persones més i que,
en el moment d'agafar el ferri, va ser detingut en un control policial de la Guàrdia Civil. Els familiars sempre
han sostingut que el santcugatenc va ser víctima d'un engany per part dels dos acompanyants, que van tornar a
casa sense càrrecs perquè anaven en un altre cotxe.
Aquest dimecres el jutge s'ha pronunciat, dictaminant el veredicte de culpabilitat per a Quintana, qui afronta
una pena de tres anys i tres mesos de presó. La multa, que inicialment s'havia estipulat en 100.000 euros, ha
quedat fixada en 30.000.
L'advocada de la família, Mireia Balaguer, ha explicat a Cugat.cat que apel·laran el veredicte del jutge, que ha
marcat la sortida de Quintana del Centre Penintenciari de Ceuta. Quintana viurà durant aquest mes un perible
d'ingressos per diferents centres, fins que entri a la presó de Zuera, a Saragossa.
Cugat.cat ha contactat amb la família de Quintana, que no ha volgut fer declaracions.
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