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L'ALT EMPORDÀ
La majoria dels metges de l'Hospital de Figueres han
donat suport a un manifest on es demana la dimissió
del director del centre, Àngel Gómez, arran de la
polèmica originada per l'acomiadament de tres gine-

còlegs. Els metges recriminen al director la seva
actitud, asseguren que han perdut la confiança en
l'actual direcció mèdica i manifesten que s'ha deteriorat la imatge i ambient de treball al centre.

El 69% dels metges de l'Hospital de
Figueres vol que el director dimiteixi
La família de la pacient del «cas dels ginecòlegs» es querella contra el centre
C.A./S.F.
Figueres

El manifest, que té el suport
del 69% dels facultatius de
l'Hospital de Figueres —56 dels
81 metges—, demana la dimissió del director, Àngel Gómez,
per la seva actitud en l'acomiadament de tres ginecòlegs després que es cometés un error
mèdic durant una operació.
La resolució es va prendre la
setmana passada en una assemblea on, a través d'una votació secreta, es va aprovar el
manifest. En l'escrit s'assegura
que aquest afer «ha deteriorat i

perjudicat greument la imatge
i l'ambient de treball al centre», i que els facultatius «hem
perdut la confiança en la direcció mèdica».
Per la seva banda, la família
de la pacient que va patir greus
complicacions arran d'aquesta
operació a l'hospital figuerenc
presentarà la setmana vinent
una querella contra l'equip mèdic del centre que va atendre la
pacient, a més d'una demanda
de responsabilitat civil per
danys i perjudicis.
La querella es basa fonamentalment en l'error dels ginecòlegs que van atendre Ana

Ariza, en una operació on ha- família exigeix justícia i demavien d'extreure-li un quiste de na u n a indemnització pels
l'ovari, i en l'abandó d'aquesta danys ocasionats «ja que quedapacient per psirt dels ginecòlegs rà molt malament i tindrà sei les infermeres del centre. Ana . queies tota la vida».
Ariza, de 35 anys, va ser interEn l'operació hi van intervevinguda el 29 de febrer passat. nir els doctors Àngel Martin i
En l'operació van sorgir sèries Joan Carles Riera. Les doctores
complicacions que van provo- Glòria Valdelvira i Montserrat
car-li una perforació intestinal. Alcalde es van responsabilitzar
Segons va explicar el seu de la pacient el cap de setmana,
pare, Joan Ariza, «era evident «però en cap moment no van fer
que la meva filla presentava res tot i que la meva filla ja es
símptomes de no estar bé però trobava molt malament». Amb
no la van portar a Girona fins tot, els metges es van oposar a
què es va quedar sense respira- la insistència del pare perquè
ció i va estar a punt de morir traslladessin la seva filla a
per atmrada cardíaca». Ara, la l'hospital de Girona.

Unitat Escalenca qüestiona la seva capacitat per modificar el conveni

Un regidor de l'equip de govern de l'Escala acusa
un tècnic de fer un informe influït per l'oposició
J.M.MORENO
L'Escala

El regidor de Serveis de l'Ajuntament de l'Escala, Fernando Palma, d'Unitat Escalenca
(UE), va manifestar en el darrer ple municipal que dubtava
de la capacitat- d'un tècnic municipal per redacteu- un informe
i va preguntar, en el mateix ple,
si estava prou titulat per fer-ho.
Fernando Palma també va deixar entreveure que el tècnic

Mifasfauna
campanya a l'Ah
Empordà per
canviar de local
DdeG
Figueres.- L'Associació
de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) de l'Alt Empordà ha iniciat una campanya
arreu de la comarca per obtenir el suport d'institucions,
empreses i particulars que
possibilitin l'obertura d'uns
nous locals a Figueres. Actualment, aquesta entitat
està ubicada en uns baixos
del carrer Olot i es preveu el
trasllat a unes noves dependències del carrer Nord de la
capital altempordanesa.
La campanya de Mifas
porta com a eslògan «Ho farem entre tots!!!» i es presentarà divendres vinent en els
futurs nous locals, que s'esperen obrir al públic «en el
més breu espai possible de
temps», segons han explicat
a aquest diari responsables
de la institució. El trasllat
però depèn dels resultats de
la campanya que es desenvol u p a r à en les properes
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municipal redactava informes
aconsellat pel PSC, a l'oposició.
Aquestes declaracions van
sorgir després que la societat
formada per les empreses Ambientàlia S.A. i Empordanesa
de Neteges, S.A., encarregada
del servei d'escombraries a
l'Escala, sol.licités a l'Ajuntament la modificació d'un conveni signat l'any passat.
Aquesta variació preveia
substituir la construcció d'una
nau de 650 m2, prevista en el

conveni, per serveis alternatius
com el lloguer d'una nau o la
substitució de contenidors i servei de neteja diu-ant els diumenges d'hivern, a més d'altres
propostes. Aquest projecte va
ser ipresentat al ple pel mateix
regidor de Serveis.
Per la seva banda, el portaveu de l'oposició del PSC, Rafel
Bruguera, va proposar deixar
el tema sobre la taula argumentant que «acceptant la proposta
dels serveis de neteja de la po-

blació, l'Escala deixaria de tenir un patrimoni», referint-se a
la nau de 650 m2 que es preveu
construir. Bruguera va qüestionar com podria afectar jurídicament aquest tema «ja que estem davant una modificació
substancial d'un plec de clàusules exposat al públic i que va ser
objecte d'un conciu-s públic». El
mateix Palma '& acceptar, finalment, deixar aquest tema
sobre la taula per estudiar-lo
amb més deteniment.

L'acusat s'enfronta a una pena de 12 anys d'acord amb l'antic codi penal

Jutgen un noi de 17 anys acusat
d'haver violat un menor a Figueres
JOSEP MARIA BAIXAUU
Figueres

La secció tercera de l'Audiència de Girona va jutjar ahir
un noi de 17 anys acusat d'haver violat en diverses vegades
im altre noi, també menor d'edat, el març de l'any passat a
Figueres. El jove és a la presó
des que va passar l'agressió i va
ser arrestat per la policia.
Els fets van passar el març
passat quan la víctima, que estava en companyia dels seus
amics prop del Teatre Jardí de
Figueres, va ser abordat per dos
joves que el van portar a la
força fins'a un descampat. Allà
mentre un d'ells l'amenaçava
amb una navalla, l'altre el va
violar.
Aquella agressió però no era
la primera que la víctima patia
per part del processat. Per
aquest motiu, acompanyat de
la seva mare va presentíir la
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corresponent denúncia a la comissaria de Figueres. La policia va detenir l'avui processat
immediatament, que va ingressar a la presó perquè ja havia
fet 16 anys. L'íiltre assaltant
també va ser detingut però va
ser posat a disposició de la Fiscalia de menors, perquè no tenia els 16 anys.
La llei del menor
El judici, celebrat a porta
tancada i que ahir va quedar
vist per sentència després de la
intervenció de vuit testimonis i
vuit perits d'ambdues parts, es
va fer seguint l'anterior codi
penal que fixa l'edat penal en
16 anys. La nova llei del menòr,
pendent d'aprovació, estableix
que l'edat penal se situa als 18
anys.
Es per això que l'advocat de
la defensa, Manel Mir, va criticar ahir que aquesta llei no

s'hagi aprovat perquè aquest
retard provoca que el seu client
hagi d'estar a la presó. En
aquest sentit, Mir va explicar
que «si s'hagués aprovat la llei
del menor, no seria a l a presó ni
seria jutjat per una Audiència
provincial perquè el cas seria
competència del j u t j a t de
menors».
El Ministeri Fiscal sol·licitava per a l'acusat, que en el moment dels fets tenia 16 anys,
una pena de 5 anys de presó per
cada un dels delictes, però finalment va rebaixar la pena sol·licitada a 4 anys i sis mesos de
presó.
Per la seva banda, l'acusació
peuticular també va rebaixar la
pena de 14 anys sol·licitada per
a l'acusat i en va demanar finalment 12. La defensa, en canvi, va sol·licitar una pena absolutòria per al processat. El
Ministeri Fiscal també acusa el
jove de robatori.
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Roben en una
perfumeria de
nila de vianants /
de Figueres
DdeG

Figueres.- Uns desconeguts van entrar a robar, la
matinada de diïunenge, a la
perfumeria El Lotus Blanc
del carrer Peralada de Figueres i es van endur la totalitat dels diners en metàl·lic
que hi havia a l'interior de
r e s t a b l i m e n t en aquells
moments.
Els lladres van trencar el
vidre exterior per poder accedir a la botiga i van regirar tots els calaixos i dependències fins que van trobar
els diners.
Segons van informar ahir
fonts policíaques, els autors
del robatori van ser, gairebé
amb tota seguretat, dues
persones que van actuar
molt ràpidament. Es dóna la
circumstància que mesos enrere ja es va produir un atracament en aquesta mateixa
botiga, ubicada al bell mig
de'l'illa de vianants de la
capital de l'Alt Empordà.

Destrossen les
jardineres de la
plaça Gala-Dalí
de Figueres
DdeG

Figueres.- Totes les jardineres de ceràmica propietat
d'un bar-restaurant de la
plaça Gala-Dalí de Figueres
van aparèixer destrossades
ahir al matí fruit d'una bretolada que uns desconeguts
van cometre durant la nit.
Els fets van ocórrer prop
de les tres de la matinada de
dilluns quan una colla de
brètols van trencar, amb algun objecte contundent, les
set jardineres de grans dimensions de la terrassa del
beir-restaurant «Imperial».
A resultes d'aquest fet
vandàlic, la plaça, on hi ha
ubicat el T e a t r e - M u s e u
Dalí, va quedar bruta de les
restes de terra, plantes i arbres que hi havia dins les
jardineres i que van quedar
escampades. Les jardineres
feien una alçada aproximada de vuitanta centímetres.

Els contribuents
de Figueres
lliuren l'escut als
seus socis
DdeG

Figueres.- L'Associació
de Contribuents de Figueres
ha fet públic un comunicat
on notifiquen a tots els seus
socis que disposa del nou escut de l'entitat. Aquest emblema, que ha estat recentm e n t confeccionat, es
repartirà gratuïtament a
tots els associats que ho
demanin.
L'Associació de Contribuents de Figueres és una
entitat que es dedica a «protegir» els interessos dels
veïns de la ciutat, sobretot
en aquells aspectes relacionats amb l'economia local i
l'aplicació correcte de les ordenances fiscals.

