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Un monitor de muntanyisme es trenca
la cama tornant d'escalar, a Setcases
• Setcases. Un instructor d'escalada que guiava un
grup a la zona del Gra de Fajol, a prop del refugi
d'Ulldeter, es va trencar una cama ahir a la tarda
i els bombers van haver de rescatar-lo. Josep Ecruela Cabrera, de 39 anys i veí de Barcelona, tomava
amb el grup d'una jornada de muntanyisme, va relliscar sobre la neu, els claus de les botes se li van
clavar a terra i va fer un mal gest amb la cama, amb ,
tanta força que es va trencar la tíbia i el peroné.
Va quedar immobilitzat i els bombers van acudir
a buscar-lo amb vehicle de terra, ja que nevava i
no hi podien anar amb heUcòpter. / S.B.

Creix d'un 10 per cent afluència
d'esquiadors a la Masella per Nadal
• Alp. L'estació d'esquí de la Masella ha tancat el
període de Nadal a Reis amb un increment del 10%
del nombre d'esquiadors respecte del mateix període de l'any anterior. La direcció de les instal·lacions atribueix el bon balanç a diversos fets. En primer lloc, s'ha pogut esquiar des de la Tosa al Pla
de Masella amb gruixos de 30 a 70 centímetres, gràcies als dies de fred i a la inversió en neu artificial.
Ha fet sol la majoria de dies, excepte el darrer cap .
de setmana, que va nevar. El fet que molts festius
hagin caigut en cap de setmana ha generat una
afluència de púbhc molt esglaonada.- / ÉL PUNT

L'Ajuntament de les Planes aprova un
pressupost de 114 milions pel 2000
• Les Planes. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles
ha aprovat un pressupost de 114 miUons de pessetes
pel 2000. D'aquests, 32 es destinen a inversions, entre les que destaquen la millora del camp de futbol,
l'ampliació del cementiri municipal, la urbanització
del carrer Salvador Simón i la instal·lació d'un ascensor a l'edifici de l'ajuntament. L'alcalde, Ferran
Pedró, ha dit que aquests pressupostos són de contenció de la despesa ordinària i ha destacat el baix
nivell d'endeutament, un 5%. / J.c.

Jornada de portes obertes a la piscina
de Palafrugell
• Palafrugell. La piscina municipal de Palafrugell va
fer dissabte la seva tradicional jornada de portes
obertes, en el decurs de la qual es van fer activitats
totalment gratuïtes relacionades amb el medi aquàtic. La festa va començar divendres, amb la conversió de la piscina en un gran parc aquàtic, que
no es va desmuntar fins ahir a la tarda. Ahir al matí,
a més, la festa va estar amenitzada pel músic local
Jordi Tonietti./J.G.

COMARQUES

EL PUNT I Dilluns, 10 de gener del 2000

la crònica I TURA SOLER

El senyor «Y», els Mercedes i els BMW
• La instrucció del sumari del segrest d'Olot vol aclarir les «estranyes» trobades entre Toni Guirado
i un senyor misteriós que, segons
un informe de la jutgessa Pilar Castillo 'enviat a l'Audiència, no és cap
dels imputats i que també podria
estar implicat en el segrest. La informació l'ha aportada un testimoni
protegit, y, que des del 4 de desembre
del 1992 fins ara ha canviat de marca
i color els cotxes, i primer va anomenar un conductor que duia ara
un BMW ara un altre BMW i després
es converteixen en dos, un per a
un B WM i un altre per à un Mercedes.
El 4 de desembre del 1992 -Feliu
feia 15 dies que havia estat segrestada- el.senyor y va anar a la caserna
de la Guàrdia Civil d'Olot. En un .
informe policial, la Guàrdia Civil
va transcriure literalment així la informació que els va aportar: «15.15.
Es presenta a la base (eludim el nom)
amb DNI 77.907.645. Demana que
sigui anònim i comunica que fa uns
25 dies, cap a les 21.30, la seva dona;
va veure un tal Toni Guirado (Policia
Local) assegut al seu cotxe particular
a uns 20 metres de la farmàcia. Arran
del segrest va coordinar diverses
idees: fa temps l'ha vist en companyia
d'un home ros, amb cabellera, alt,
que duia un BMW de color (no diu
el color).i que anava mal vestit. Posteriorment va .tomar a veure'l amb
el mateix individu i una noia, que
no va sortir del cotxe, i el cotxe
que duia era un altre BMW de color
blanc.» Segons aquesta versió,
doncs, Guirado es va entrevistar dues
vegades amb el mateix home que
duia un BMW diferent en cada ocasió
i un cop ainava sol i l'altre amb una .
rossa.
• •
El 19 de maig del 1999, ja convertit
en el testimoni protegit senyor Y,
el titular del DNI 77.907.645 va declarar davant la jutgessa Castillo i
va relatar, a part de l'observació que
havia fet la seva dona de la presència
de Guirado davant la farmàcia, les
trobades de Guirado amb els misteriosos visitants, que ell veia des
de la terrassa de casa seva. Relata
que un dia, a finals d'estiu o principis
de tardor del 1992, va anar a casa

Toni Guirado, que, segons el senyor Y, rebia visites misterioses, entrant al jutjat.

de Guirado un noi que conduïa un
BMW de color fosc. Y destaca que
a ell li va agradar molt el cotxe.
Descriu que el conductor no lligava
amb el cotxe, que era un noi molt
deixat, amb texans i samarreta, cabells llargs i arrissats, ros i amb la
cara marcada, alt i fort. Y afirma
que Guirado va escridassar el visitant
dient-li: «Hòstia, què hi fas tu aquí?»
La segona trobada afirma que va
ser un dissabte à la tarda entre les
3-i les 4. Va arribar un Mercedes,
de la gamma alta, de color fosc, que
conduïa un senyor d'uns 50 anys,
molt ben vestitj més aviat gros, respectable, com un executiu, que va
anar a parlar amb Guirado dins del
Ford Escord del policia. Al Mercedes
s'hi va quedar una noia, molt més
jove que el conductor. Y diu que
la noia semblava la filla o l'amiga
del senyor del Mercedes, era joveneta, tenia una gran figura, era molt
guapa i tenia el cabell ros estirat.
Set anys més tard, doncs, Y ha
canviat un dels BMW per un Mercedes i els conductors que abans eren
sempre el mateix noi ros ara són

aquest noi desmanegat i el senyor
respectable. La noia l'ha canviada
de cotxe i d'acompanyant.
En una conversa amb El Punt,
el 22 de setembre del 1997, la dona
d'y va relatar que era ella qui havia
vist Guirado entrevistant-se amb uns
homes (en plural), un dels quals era
alt i ros, que anaven amb un Mercedes. Va relatar que en veure l'aspecte de mafiosos que tenien va pensar que potser Guirado havia conegut gent de mal viure durant la
seva estada a Osona. Per si el testimoni d'y i senyora no fos prou
enrevessat, Guirado manté que l'únic conductor amb un Mercedes que
el visitava era un representat de Mifas que li anava a recollir unes peces
que ell pintava al seu taller. La jutgessa i la Guàrdia Civil no se'l creuen
i pensen que era un altre implicat
en el segrest que no han pogut identificar. Potser pensen en la possibilitat que Joan Casals hagués llogat
un Mercedes. Resoldre el trencaclosques i identificar el misteriós senyor
del Mercedes a partir del senyor Y
pot ser una tasca dificultosa.

Bombers i Mossos busquen durant tota la nit
quatre nois perduts a la vall de Camprodon

• El bisbe visita l'Asil Toríbi Duràn.El Bisbe
de Girona, Jaume Camprodon, va visitar, diumenge
al matí, les obres de l'Asil Toribi Duran, a Castelló
d'Empúries, acompanyat de l'alcalde del municipi,
Xavier Sanllehí. Les millores d'aquest centenari
edifici van començar el 15 de setembre de 1999
i està previst que s'acabin durant la Setmana Santa
del 2001. / MARC BATALLER.

SÍLVIA BARROSO / Setcases
• Els Bombers de la Generalitat i de l'Estat Francès, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil van
passar-se la nit de dissabte
a diumenge buscant quatre nois de Santa Perpètua
de Mogoda (Vallès Occidental) que s'havien perdut al pic de Bastiments,
a la vall de Camprodon.
Joan Marc Flores Riera
i el seu germà David, Jacint
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Humet Pous i Sílvia Sala,
d'entre 19 i 25 anys, van
sortir dissabte al matí de
Santa Perpètua per a anar
d'excursió al pic de Bastiments i van anunciar que
tomarien cap a les set de
la tarda. Van anar amb
cotxe fins a l'aparcament
de la Coma de l'Orri, a
prop del camí del refugi
d'Ulldeter, i van començar
la restà del camí a peu.
A mitjanit no havien tomat

a casa, i un amic va trucar
als Mossos d'Esquadra.
Des de la comissaria de
Ripoll, els Mossos van mobilitzar també els bombers,
tant els de la Generalitat
com els francesos, ja que
els nois eren en una zona
fi'onterera. En plena nit,
diverses patrulles van començar la recerca comprovant si els joves eren en
algun refugi de la zona,
però no els van trobar.

Quan es va fer de dia, es
van afegir a la recerca un
helicòpter dels bombers
catalans i un dels francesos. A dos quarts de deu,
l'heUcòpter francès va locahtzar els nois al puig de
Bassiber, a la Catalunya
Nord, en bon estat de salut
però desorientats. Entre
l'helicòpter de la Generahtat i el francès, els nois
van ser evacuats fins a l'estació d'esquí Vallter 2000.

