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POLICÍAC

Navarro reyela mètodes còmics i inyiables
ideats per aplicar els acords de l^chengen
El governador va criticar ahir a la Jonquera el recel delsfrancesosa complir el tractat
MAIRÈNA RIVAS

':í

H La Jonquera.— Els finalment inviables sis' temes que planejava el Goyerti Civil de Girona,
en coordinació amb el Ministeri de l'Interior
i la Direcció General de Policia, mentre es

gestaven els acords de Schengen, van ser revelats ahir a la Jonquera pel governador, Pere
Navarro, davant de trenta agents de la Policia
Nacional. Posar una caravana al coll d'Ares
perquè policie^ estatals i francesos poguessin

fer controls de 24 hores, i adequar un vial
blau i un de vermell a la carretera de Portbou
són iniciatives que van resultar fallides: Navarro va criticar les reticències del govern
francès en relació amb el conveni de Schengen.

L'interès de l'Estat Espanyol
a posar en marxa el conveni de
Schengen —es ya haver d'ajornar
dues vegades abans xjue entrés
definitivament en vigor el passat
26 de març— va empènyer els
representants del govern a planejar idees per estar preparats un
cop s'hagués decidit la data concreta d'obextura de fronteres.
Així, va sorgir la iniciativa d e pintar a la carretera que uneix Portbou amb Cervera dues vies de
colors diferents: una de blava, per
on haurien de passar els ciutadans
de la Unió Europea (UE), i una
de vermella, per als ciutadans no
comunitaris i per als que tinguessin alguna cosa per declarar. La
idea va ser suggerida al governad|or civil de Girona, el qual es
va posar les mans al cap en sentir-la. «És dificilíssim pintar vies
blaves i vermèlfes en una carretera
tan estreta», va exclamar Navarro.
Finalment, la carretera es va mantenir intacta.

r>

La cloenda d'un curs dedicat
al conveni de Schengen que s'ha
fet a la comissaria de la Jonquera
va servir d'excusa ahir al governador per explicar una altra anècdota referida als preparatius previs a l'entrada en vigor dels acords.
Al límit fronterer del coll d'Ares
es va instal·lar .una caravana, re- •
latava Navarro, per tal que els
controls policíacs es poguessin
mantenir les 24 hores, tenint en
compte que la frontera quedava
tancada a les 8 del vespre i, consegüentment, les persones que la
volien creuar després d'aquesta
hora havien d'anar a voítar fins
a la Jonquera. El reinolc, col·locat
just al mig .de la línia fronterera,
va ser el millor sistema que es
va trobar per tal que els policies
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Navarro va'lliurar ahir diplomes als policies de la Jonquera. Foto: A. CARRERAS.
francesos i els estatals no es trobessin amb problemes de jurisdicció: «Un policia francès estava
en una punta de la caravana, a
la banda francesa, i un d'estatal
estava a l'altra punta.» Malgrat
que la mancomunitat de la vall
de Camprodon es va gastar un
milió de pessetes en la compra
de la caravana, aquest sistema per
controlar l'entrada i la sortida de
persones tampoc no va ser del
tot efectiu. Només va durar uns
dos mesos, firis que una forta tramuntanada va desplaçar el remolc

de Hoc i ja no es va tomar a
col·locar mai més- a la frontera.
L'«equivocaci6» dels francesos
Pere Navarro va incidir, d'altra
banda, en l'acititud presa pel govern francès en relació amb l'entrada en vigor del conveni de
Schengen —la policia francesa encara manté els controls fixos d'entrada i sortida de persones-a les
cabines de l'A-7—. «Ells ho veuen
anib recel perquè estan obsessionats amb el tema de la immigració,
i tenen un partit polític que en

fa bandera. S'equivoquen, perquè
si hi ha un problema d'immigració
s'ha de resoldre amb una mentalitat,europea i no pas individualment com ho volen fer ells».
De fet, el conveni de Schengen
ha centrat un curs en el'qual han
participat trenta-dos funcionaris
de la Polida Nacional de la Jonquera, el qual ha tractat, entre
altres, sobre la inesura de seguretat dels visats, les propostes
d'expulsions i el dret'd'asil i refugi.
Naivarro va atorgar ahir els diplomes de cloenda del curs.

Dos anys després del tràgic succés no se saben les causes exactes que el van provocar
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Mata la dona amb un
tornavís davant dels
seus fills al Rosselló

£1 jutge cita Famo de Pirotècnia Brau de Vidreres
com a inculpat per l'explosió que va matar 4 nois
TURA SOLER

H Figueres.— Un col·loqui sobre
El minusvàlid al segle XXI serà
ia sessió central dels actes de celebració del desè aniversari dè
l'associació de Minusvàlids Físics
Associats Alt Empordà (Mifas),
que se celebraran aquest cap de
setmana a Figueres. En aquesta
xerrada, que es farà a l'Hotel President de la ciutat dissabte a les
vuit del vespre, participarà la tècnica del programa d'actuació urgent per a disminuïts del Departament de Benestar Social dè la
Generalitat, Pilar Contreras; el
delegat de l'ONCE a Figueres,
Antoni, Jounou; la .representant •
de l'Institut Guttman de Barcelona, Judit Viladot; el representant d'Aspaym de Barcelona, Jaume Tort; el regidor d'Ensenya-,
ment, Lleure, Esports i Joventut
de l'Ajuntament de Figueres, Josep Fernàndez; el president de
Mifas, Pere Tubert, i la- delegada
de Mifas a l'Alt Empordà, Maria
Dolors García.
Els actes començaran divendres
amb l'entrega dels Premis a l'Adaptació i es clouran diumenge
amb un dinar per a tots eís socis.
A més, és previst que,els equips
de bàsquet de l'Adepaf de Figueres, format per jugadors sense
minusvalideses físiques, i del Mifas disputin dissabte un partit en
cadira de rodes i a la tarda s'oferirà un espectacle infantil, /-ELI-

JUDICIAL

• Vidreres.— El titular del jutjat
d'instrucció número 2 de Santa
Coloma de Fariiers, Josep Solà,
ha citat a declarar Rafael Brau,
l'amb de Pirotècnia Brau, com
a imputat en relació amb l'explosió que es va produir el 3 de
juny de 1993 ,als magatzems de
Vidreres de l'empresa i que va
ocasionar la mort de quatre joves.
Quan fa dos anys del tràgic succés
encara no s'han pogut aclarir les
causes que van motivar l'explosió.
Rafael Brau és la primera persona que declararà —en una data
que encara no ha estat fixada—
en qualitat d'inculpat en relació
amb el cas. L'amo de la pirotècnia
ja havia declarat en anteriors ocasions com a testimoni. El jutge
ha requerit també a les empreses
Garuda SA, de València; Revasa,
de València, i Piresa (Pirotècnia
Recreativa SA), de Barcelona,
que aportin al jutjat les relacions
de tots els petards que van subministrar a Pirotècnia Brau quatre
mesos abans de l'explosió i que

Mifas de TAlt Empordà
commemora el seu desè
aníyersàri

enviïn també els corresponents
certificats d'homologació dels
seus productes, Alguns dels pro. ductes que servia Piresa eren importats de tres empreses xineses:
Hunan Provincial Fireçrackers &
Fireworks Imp & Exp Corp.,
Guangxi Native Produce I/E Corp.
Beihai Fwks & Fireçrackers
Branch, i Zhejiang Native Produce & Animal By-Products Imp
& Exp Corp.
•
El jutge demana també a un
altre subministrador. Pirotècnia el
Gato, de Xelva (València) que
entregui els certificats d'homologació d'uns productes que.havia
subministrat a Brau: un tipus .de
petards anomenats trons.
Les hipòtesís'del Gedex
Segons un informe elaborat el
mes de juny pel Gedex de la comandància de la Guàrdia Civil
de Girona, de les anàlisis que van
fer els tècnics en explosius es dedueix que en algun dels productes
hi havia una combinació no autoritzada de clorat potàsic amb
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metalls, que feia augmentar la
sensibilitat del producte. No obstant, ,els tècnics no poden concretar si això va ser la causa directa
o indirecta de les explosions que
van ensorrar totalnient els magatzems de Vidreres.
Els especialistes de la Guàrdia
Civil plantegen tres hipòtesis sobre les possibles causes de l'ex-.
-plosió: que la provoqués una deficient manipulació dels productes
per part.deljpersonal; que el sistema d'emmagatzematge no fos
adequat, o bé una combinació d'aquestes dues possibilitats.
D'altra banda, a petició de Sebastià Salellas, advocat d'alguns
dels familiars de les víctimes, el
jutge també ha demanat a les empreses subministradores que informin sobre la identitat dels seus
representants legals. Salellas considera que els responsables de les
empreses subministradores també,
han de comparè.ixer com a inculpats.
El 3 de juny de 1993, ara farà
dos anys, es van produir a la Pi-

rotècnia Brau de Vidreres quatre
explosions consecutives qiie van
destruir totalment les instal·lacions de l'empresa. - \JA. primera
de les explosions es và produir
a la nau on, estaven treballant les
quatre víctimes mortals —els germans Jordi i Benvingut Joals, Joan
García i Jordi Fustes. Aquesta primera explosió va provocar les tres

següents.
Sanció de Treball
L'any passat la delegació del
Ministeri de Treball a Girona va
iinposar a Pirotècnia Brau tres
sancions de 500.000 pessetes cadascuna en relació amb tres irregularitats detectades: una perquè'
l'empresa no estava inscrita a la
Seguretat Social, una altra perquè
el propietari no va presentar el
llibre de matrícula a efectes d'in-,
cloure els seus treballadors en la
Seguretat Social, ijuna tercera perquè una de les víctimes mortals,
que havia començat a treballar
el mateix dia de .l'ejcplosió, continuava cobrant l'atur.

H Perpinyà.— Un home de trenta
anys va matar' la seva antiga companya, diumenge a la tarda, a Argelers de la Marenda (Rosselló),
clavant-li diverses vegades un tor- t
riavís. Frànçois Ferrigno, camioner, sembla que no suportava haver hagut de separar-se de Fio- •
rence Menendez, segons va declarar posteriorment a la policia.
Els tres infants de la parella, de
set, cinc i tres anys, van ser els
testimonis del crim. Els seus crits
van alertar alguns veíns, que van
fer fugir l'agressor, però la dona,
fe;rida al pit i a l'esquena, va morir
mentre la transportaven a l'hospital. Després d'haver-se'amagat ,
durant quasi dos dies, Frànçois
Ferrigno es va lliurar a la policia
de Perpinyà.
Florence Menendez s'havia separat del seu company a causa
del comportanient violent d'aquest envers ella. L'any passat ja '
havia volgut escanyar-la amb el
fil del telèfon i ella l'havia denunciat. A causa de la investigació
policíaca que va seguir aquesta
denúncia, Frànçois Ferrigno havia "
patit una depressió nerviosa i havia hagut de ser internat unes
setmanes en un hospital psiquiàtric./J-L.L.

Els veuen passejant amb
una camera robada i els
detenen, a Roses
• Roses.— La Policia Local de
Roses va detenir diuinenge a la.
tarda dues persones que anaven
passejant per la zona del moll
amb una camera de fotografiar,
de la marca Koriica, que.presumiblement havia estat robada; Als
dos detinguts —Nassen Majassen,
àlies El Turco, i Rachid Abdenà'ssar, àlies El Estudiante— els
van trobar també un rellotge de ,
senyora. Els agents van contactar
amb-la Guàrdia Civil per demanar
si havia tramitat la denúncia pel
furt del rellotge i la- càmèra, i '
precisament, en aquell mateix moment, la propietària dels objectes
estava presentant la denúncia a
la caserna. Majassen i Abdenassar
va'n quedar després en llibertat. / M.R. ,

