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POLICIAL

MINISTERI SOTA SOSPITA

Assalten la casa del topògraf que ha destapat
la suposada trama de corrupció a Costes
La seva denúncia va dur al jutjat com a imputats quatre càrrecs de Costes
.-

TURASOLER

I Sant Julià de Ramis.— Francesc Martín
Parra, el topògraf que ha denunciat l'existència d'iina suposada trama de, corrupció
al departament de Costes del Ministeri de
L'assalt a la casa de Francesc
Martín Parra es va produir dissabte a la tarda. L'assaltant o
assaltants van accedir a l'interior
de la casa forçant una finestra
i, un cop a dins, ho van posar
tot potes enlaire. Al vespre, el
topògraf va anar a presentar una
denúncia als Mossos d'Esquadra,
que van enviar a la casa un equip
de pohcia científica per intentar
locaützar possibles empremtes
dels autors i altres indicis que
puguin ajudar a descobrir-}os.
Tot i que tampoc es descarta
que el mòbil de l'assalt fos un
intent de robatori, el fet que l'objectiu fos la casa del topògraf
que ha denunciat corrupció a
Costes, que precisament té protecció policial perquè ja havia
rebut amenaces, fa sospitar que
es tracti d'ima represàlia. Per
aquest motiu, els Mossos d'Esquadra enviaran l'informe sobre
la inspecció realitzada a la casa
àl jutjat que tramita les diligències i també a la Guàrdia Civil,
que investiga la suposada trama
de corrupció al departament de

Medi Ambient, va denunciar dissabte que
uns desconeguts havien assaltat i posat potes
enlaire el seu domicili de Sant Julià de Ramis
mentre no hi havia ningú. Martín Parra i
el seu col·lega, el delineant Santaló Albertí,

Costes del Ministeri de Medi
Ambient.
Martín Parra i una altra persona, el delineant Manel Santaló
Albertí, disposen de protecció
personal per part dels Mossos
d'Esquadra des de fa unes quantes setmanes, protecció que no

disposen de protecció policial des de fa unes
setmanes, quan la van demanar al jutjat
perquè havien rebut amenaces. Quatre càrrecs de Costes estan imputats al jutjat arran
de les denúncies dels dos professionals..

representa que estiguin les 24
hores del dia amb escorta policial, sinó que es realitzen serveis
de protecció en hores o llocs concrets, quan ho demana l'afectat.
Carambola de denúncies
Martín Parra i Santaló Albertí

Imputats d'elit
T.S.

I El topògraf ha tingut un paper
estelar en l'obertura de la causa
judicial que se segueix al jutjat
número 6 de Girona pels delicte
de malversació de fons públics,
suborn, tràfic d'influències i contra l'ordenació del patrimoni i
en la qual consten com a imputats, de moment, el cap de
la demarcació de Costes del Ministeri de Medi Ambient a Catalunya, Manuel Nóvoa; el cap
de Costes a les comarques gironines, Eiu-ic Girona; i els funcionaris de Costes a Girona Jordi
López Vives i Lluís Hontecillas.
No es descarta que la Uista d'im-

putats s'ampliï amb altres persones que ocupen o han ocupats
càrrecs dins del ministeri.
La investigació que segueix el
jutjat pretén descobrir si, com
ha estat denunciat, els imputats
han permès irregularitats i s'han
aprofitat del càrrec per enriquir-se il·lícitament amb el cobrament de comissions.
El delicte contra l'ordenació
del territori, inclòs a l'article 320
del nou Codi Penal, castiga amb
habilitació de 7 a 10 anys i amb
penes de presó de sis niesos a
dos anys elis funcionaris que, sabent-ho, hagin permès obres
contràries a l'ordenament.

van ser detinguts i encausats al
jutjat numera 4 de Girona per
un suposat dehcte de sostracció
de dociunents oficials i revelació
de secrets per haver facilitat a
uns empresaris de l'Alt Empordà
ún documents extrets del ministeri que suposadament demostraven irregiílaritats comeses per
alguns càrrecs del departament
de Costes. Ún cop detinguts, el
topògraf va denimciar greus irregularitats suposadament comeses al ministeri i a partir de les
seves declaracions es va obrir una
nova causa judicial, en aquest
cas al jutjat d'instrucció número
6, en la qual hi consten com a
imputats quatre càrrecs de Costes. Martín i Santaló continuen
com a imputats al jutjat número
4. Des que van fer la delació
han denunciat que havien rebut
amenaces i també han presentat
ima denúncia per un suposat dehcte de revelació de secrets, que
s'hauria comès per la divulgació
de dades sobre la investigació
a través dels nútjans de comunicació.

TRAGÈDIA A L'ESTANY DE BANYOLES

JUDICIAL

La Marina Mercant exigirà un
Reactiven la causa contra els
recompte automatitzat dels
mossos d'esquadra de Roses un cop
traduïdes les diligències al castellà passatgers de les barques turístiques
Els 3 agents de pràctiques no entren al cos
TURASOLER

• Roses / Figueres.^ El jutjat
d'instrucció número 5 de Figueres ha tomat a fixar les declaracions dels mossos d'esquadra
implicats en l'afer de l'apallissament a un detingut que havia
ajornat sine die mentre es traduïen al castellà les diligències
del cas perquè el magistrat que
instrueix la causa -que acabava
d'arribar d'Andalusia- no entenia el català. El servei de traducció del departament de Justícia de la Generalitat ja ha entregat la documentació traduïda
i el magistrat Femàndez Villalobos ha citar per al proper 5
de novembre, un mes després
de la primera citació, els imputats i també l'afectat, Driss Zraidri.
Arran del presumpte apallissament als calabossos, va ser detingut el mosso Jordi Mufioz,
a qui se H atribueix haver colpejat
Zaidre, i posteriorment el departament de Governació va expedientar i suspendre preventivament de funcions set agents
més que se'ls imphcava de diferent forma en l'afer, alguns
d'ells pèr haver-se negat a declarar davant dels responsables
d'afers interns dels Mossos d'Es-

quadra que investigaven la causa. El mes de setembre, la Generalitat va aixecar lès mesures
caütelar a quatre dels agents i
va mantenir là situació de suspensió per a Jordi Muüoz.
No seran mossos
Els altres tres agents impücats
eren tres alumnes de l'Escola
de Policia de Catalunya que estaven cumplint el període de
pràctiques, abans de ser considerats agents del cos dels Mossos
d'Esquadra. En haver estat implicats en un expedient disciplinari, aquests tres agents han estat suspesos definitivament q les
proves d'accés i, en cas que vulguin tornar a optar a entrar als
Mossos d'Esquadra hauran de
tomar a iiiiciar el procés des
del començament.
Els fets van passar que han.
motivat aquest procés contra
agents dels Mossos d'Esquadra
es remunten al 3 d'agost, quan
va ser detingut a Sant Pere Pescador Driss Zraidri acusat de.
desobediència als agents dels
-Mossos i va ser conduït als calabossos de Roses. L'endemà va
ser detingut Mufioz pels seus
companys, acusat de ventar-U
dues plantofades al detingut.
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El gerent de «L'Oca» declara voluntàriament
S.B./T.S.

I Girona.—La direcció general
de la Marina Mercant —del ministeri de Foment— ha reaccionat al naufragi de Banyoles amb
noves exigències per controlar
el passatge de les embarcacions
turístiques de passeig a partir
de l'any que ve. En una reunió
a què van assistir els empresaris
del sector associats, responables
de la Marina Mercant van comunicar que, a partir de 1999,
hauran d'instal·lar a les barques
algun sistema automàtic —me-:
cànic o fotoelèctric— que garanteixi el recompte exacte, de
passatgers en cada viatge. Amés,
el nombre màxim de passatgers
haurà de constar en plaques fàcilment visibles per als usuaris
i les dades i la titulació del patró
que dirigeixi el vaixell en cada
moment també hauran d'estar
a la vista. Finalment, els responsables de la barca hauran d'indicar als passatgers on són les
sortides d'emergència, les alarmes i el material de salvament
en el moment d'embarcar, exactament com ho fan les hostesses
d'un avió abans d'inciar el vol.
Amb aquestes normes, que
s'han redactat en aplicació d'una
directiva comunitària de la Unió

Europea, là Marina Mercant vol
que «el desgraciat accident de
Banyoles» serveixi per millorar
la seguretat en la navegació de
les embarcacions menors. La
Marina reconeix també la necessitat «que les embarcacions
naveguin sempre degudament
inspeccionades i que no siguin
modificades sense autorització».
""

Més testimonis

. Mentre arriba aquesta reacció
de la Marina Mercant, la instrucció judicial del cas de Banyoles va continuar ahir amb una
declaració voluntària del gerent
de L'Oca, Simó Rodríguez (im-'
putat per 20 homicidis per impriudència greu), que va voler
aportar algunes dades a la jutgessa. Ahir també van declarar
dos treballadors de la constructora de la carcassa del vaixell
sinistrat, dirigida per Esteve Rabassa, que també està imputat
en el sumari. Amb tot, aquestes
compareixences tampoc van
aclarir qui va fer les reixes de
ventilació per on es va inundar
el catamarà. Avui declararan els
empleats de Tudor —els subministradors de les bateries— i
demà, tres treballadors de La
Carpa de l'Estany SA.

La policia situa al
Marroc el coridemnat
pel cas de l'accident
de Capmany
f.s.
• Girona.— La Policia Nacional dispiosa de dades objectives
que situen al Marroc Lakbir Aitsalah, condemnat a tres anys de
presó per haver organitzat el
viatge als immigrants que van
morir en l'accident de camió a
Capmany. Aitsalah, de 34 anys,és originari de Khezzaz Tiflet,
una població marroquina propera a la costa de l'Atlàntic, entre
Rabat i Meknes. Des de fa una
setmana, el jutjat penal número
2 de Girona té dictada una ordre
de detenció i empresonament
contra l'home perquè la sentència que el condemna és ferma.
Tot i que la policia l'ha buscat
als llocs de les comarques gironines on solien ser no l'ha localitzat enlloc. L'únic rastre que
quedà del noi és un Fiat Tipo,
que havia utilitzat, abandonat,
des de fa mesos, arran de al carretera N-II, a Girona. Lakbir
Aitsalah no tenia un domicili fix.
Havia estat a Figueres, a Besalú,
a Banyoles, sovint dormia eri
hostals de peu de carretera i fins
i tot passava la nit al cotxe.
La Policia Nacional H havia
obert dos expedients d'expulsió.
El primer, quan va ser detingut
per l'afer de Capmany, que va
quedar paralitzat fins que no es
conegués la resolució judicial.
Quan va ser absolt pel jutjat penal n'hi van obrir un altre, que
no havia estat resolt pel subdelegat del govern, Robert Brell,
en el moment que va ser condemnat per l'Audiència. Ara, per
esquivar la presó, tot apunta que
Aitsalah s'ha autoexpulsat.
SOCIETAT

Mifas denunda que l'escola
d'adults de Figueres
incompleix la normativa
• Figueres.— L'associació de
Minusvàlids Físics de l'Alt Empordà (Mifas) i Esquerra Unida
i Alternativa han denunciat a l'Ajimtament el fet que la nova. escola d'adults Maria Verdaguer,
que ha entrat en funcionament
aquest ciurs, no compleix la normativa sobre accessibilitat i que
hi han mancances en les tramitacions i els permisos per a la
seva obertura. Mifas, que ja va
fer una concentració de protesta
el dia que es va inaugurar l'escola,
situada a l'edifici de l'antiga parròquia del Bon Pastor, ha demanat que s'anúlü l'acord de ple
que autoritzava l'ús de les instal·lacions com a escola perquè
es tracta d'im espai inaccessible
per a persones amb minusvahes.
Per la seva part, EUiA considera
que el centre, a més de no coinplir
la llei d'accessibilitat, tampoc
compleix les «normatives de se-,
guretat» i que en els expedients
municipals no hi figuren ni el
projecte d'obres, ni els acords
per reaützar-les, m la tramitació
de la llicència d'activitats, ni els
permisos i autoritzacions per al
seu funcionament i reconeixem
ment per part del Departament
de' Benestar Social. Fonts mulúcipals han comentat que els tècnics ja estudien les reformes que
s'hi han de fer. / J.P.
- .

