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Els reclusos de la Trinitat l'havien intentat linxar diverses vegades

Traslladen de presó l'acusat de
matar la noia gitana de Figueres
J.M.B.
Figueres
Emilio Ortega Moreno, conegut amb el sobrenom d'el Loco,
l'han traslladat recentment de
presó a causa de les repetides
amenaces i intents de linxament que ha rebut per part dels
seus companys del centre penit e n c i a r i de la T r i n i t a t , a
Barcelona.
Des que va ingressar a la
presó de joves, Ortega Moreno
era objecte de contínues amenaces per part de companys del
centre coneixedors de l'acusació que pesa sobre ell. De fet, tot
i que va ser detingut a Barcelona el maig de l'any passat, es va
descartar que ingressés a la
presó de Figueres per qüestions
de seguretat interna, ja que
membres de la família de la
jove assassinada estaven ingressats a Figueres.
De bon començament, el

Loco havia estat reclòs en cel·les especials de la presó de la
Trinitat, però després d'haver
transcorregut diversos mesos
des que el van detenir va passar
a un règim normal, com la resta
de presos. Malgrat tot, els funcionaris de la presó de la Trinitat han hagut d'intervenir en
diverses ocasions per evitar que
Emilio Ortega fos objecte d'un
linxament per part dels seus
companys de centre, que l'havien amenaçat de mort diverses
vegades.
Fonts de la direcció general
de'Institucions Penitenciàries
no han volgut facilitar el nom
del centre penitenciari per salvaguardar la seguretat del pres
i evitar possibles represàlies
per part de la comunitat gitana
del centre on ha estat traslladat. La instrucció de l'assassinat de la gitana figuerenca, de
17 anys, es porta en la més
estricta reserva. Les declara-

cions dels inculpats es fan cada
vegada en un lloc diferent per
evitar que s'hi presentin familiars d'ambdues parts i es pugui
produir un enfrontament. L'última vegada, el 24 de desemrbe
de 1996, Emilio Ortega va ser
traslladat a Figueres i va prestar declaració a les dependències de la Guàrdia Civil, on el
jutge encarregat del cas s'hi va
desplaçar.
El cas de l'assassinat de la
jove Andrea Arenas Salazar
serà jutjat per un tribunal popular i a ningú escapa que pot
significar un problema d'ordre
públic. L'Audiència Provincial
de Girona té previst encarregar
un reforçament de la vigilància
de l'edifici judicial mentre diuri
la vista oral per intentar mant e n i r la i m p a r c i a l i t a t dels
membres del jurat i el correcte
funcionament del procés. No es
descarta, fins i tot, celebrar la
vista a porta tancada.

Emilio Ortega Moreno, «El Loco».

Fan un manifest lamentant la seva actuació

Diversos metges de TAIt
Empordà critiquen ei director
de l'Hospital de Figueres
CA.
Figueres
Un total de divuit metges
extrahospitalaris de la comarca
de l'Alt Empordà han fet públic
un manifest on critiquen l'actuació del director de l'Hospital
de Figueres, Àngel Gómez, per
la polèmica encetada a partir
de l'acomiadament de tres ginecòlegs d'aquest centre mèdic.
Els metges consideren que
«l'actuació empresa pels òrgans
directius ha suposat la desestructuració de serveis, com el
de ginecologia, que donava una
atenció personalitzada i d'alta
qualitat a les pacients».
En el manifest s'afegeix que
fins ara «la funció d'un director
mèdic era fer de pont entre el
sentit i les necessitats mèdiques 0 clíniques, i el sentit i les
necessitats de les gerències»,
afegint que «casos com el que

ens ocupa poden fer creure que
la feina d'un director mèdic sigui la de fer de corretja de
transmissió unidireccional que
utilitzen els gestors per penalitzar, sancionar o acomiadar professionals basant-se en suposats errors mèdics, encara no
provats».
El col·lectiu de metges altempordanesos que signen el document consideren que «quan
un metge acusa de falta d'ètica
greu altres companys, cal que
l'acusació sigui provada i valorada amb criteris d'ètica mèdica». El manifest afegeix que el
director de l'Hospital de Figueres «no ha presentat cap prova
que argumenti les seves acusacions» i titlla de «preocupant»
aquesta situació.
El manifest acaba demanant
un hospital públic «d'alta qualitat científica i humana i no només maquillat pel disseny».
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Míf as busca ajuda per al nou local de Figueres
L'Associació de Minusvàlids Físics Associats
(Mifas) a l'Alt Empordà va presentar ahir la
campanya «Ho farem entre tots» destinada a
aconseguir els recursos per poder obrir els seus
nous locals a Figueres. Les noves dependències

es volen ubicar al carrer Nord i s'espera poder
inaugurar-les el mes vinent.. Actualment,
aquests nous locals es troben en molt mal estat, i
per això Mifas demana el suport econòmic d'empreses i institucions per poder-lo rehabilitar.
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