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Guirado diu que «el senyor del Mercedes» era
Bantí, mort en circumstàncies no aclarides
La defensa havia contactat amb ell, poc abans de morir, per demanar-li que testimoniés
TURA SOLER/Olot

• Joan Bantí Cos, l'empresari olotí que va
ser trobat mort al seu pis de Barcelona el
mes passat, era, segons manté un dels acusats
pel segrest de Maria Àngels Feliu, el policia
Les entrevistes que, segons «Y», mantenia Toni
Guirado davant de casa
seva amb un misteriós
home que conduïa un
Mercedes han suscitat
molt d'interès als investigadors del cas que no descartaven que aquest personatge tingués una vinculació amb el cas del segrest de la farmacèutica
olotina. Per demostrar que
«el senyor del Mercedes»
no era cap soci seu en el
segrest, Guirado havia assegurat a la jutgessa que
amb un cotxe de luxe a
casa seva hi anava un representant de Mifas que
li duia peces per pintar (la
jutgessa no se'l creu), però
també assegura que havia
rebut visites d'una altra
persona que conduïa un
Mercedes: el seu amic
Joan Bantí Cos, el polifacètic empresari olotí vinculat al món del futbol i
de l'espectacle.
Per aquest motiu, l'advocat Sebastià Salellas havia contactat amb Joan
Bantí, que s'havia confirmat que a vegades visitava
Guirado i no havia posat
cap i n c o n v e n i e n t a
anar-ho a declarar davant
la jutgessa que porta el cas
del segrest.
Massa tard

El lletrat es disposava a
demanar la citació de Bantí, però les seves intencions
es van veure estroncades
quan el dia 23 de gener
l'empresari va ser trobat

local Toni Guirado, l'únic candidat a ser el
«senyor del Mercedes» que el testimoni protegit «Y» afirma que s'entrevistava amb ell
abans del segrest de la farmacèutica d'Olot
i que ara la instrucció intenta localitzar. L'ad-

vocat de Toni Guirado, Sebastià Salellas, havia
previst proposar la declaració com a testimoni
de Joan Bantí, que estava disposat a testimoniar que anava a casa de Guirado amb
el seu Mercedes.

A l'esquerra, el policia local d'Olot Toni Guirado, en una de les seves visites als jutjats. A la dreta, l'empresari Joan Bantí disfressat de
pregoner del carnaval d'Olot. / MiKEL LABURU / ANNA CARRERAS.

mort al seu pis de Barcelona.
Bantí teiüa un Mercedes
de color clar amb matrícula GI-9162-BJ, però
també havia tingut un model vetust d'aquesta mateixa marca, fet que el duia
a ironitzar i a definif-se
ell mateix com «el senyor
dels dos Mercedes».
El cas és que el polifacètic Joan Bantí ja no

podrà aportar mai el seu
testimoni en la causa del
segrest i tampoc podrà
exercir l'acusació en el
procés contra el policia
mimicipal d'Olot Francesc
Matas, a qui acusava de
detenció il-legal.
Aquestes diligències,
però, es van obrir d'ofici
per ordre de l'Audiència
de Girona i, en principi,
continuaran el seu curs.

amb les declaracions que
ja havia prestat anteriorment Bantí, com a prova
preconstituïda. La seva família però ja ha desistit
d'exercir l'acusació particular.
Investigació oberta

Mentrestant, el grup d'homicidis de la Policia Nacional de Barcelona manté
oberta la investigació per

intentar aclarir les cir^
cumstàncies de la mort de
Bantí, que va ser trobat
mort damunt del llit.
Inicialment, els agents
que van fer la inspecció
van observar possibles indicis de violència en l'escenari i busquen testimonis per intentar aclarir si
la mort es va produir per
intervenció de terceres
persones.

Jutgen un home de Sant Feliu de Guíxols acusat
d'haver violat una ciutadana alemanya
FIDEL BALES/Girona
• El ministeri fiscal demana una condemna de 9 anys
de presó per violació per
al veí de Sant Feliu de
Guíxols Juliàn Moreno
Martínez, que serà jutjat
demà a la secció penal de
l'Audiència de Girona. La
defensa demana l'absolució en considerar que la
violació no va existir perquè la relació sexual va ser

consentida.
Segons la defensa, la
noia es va retractar quan
el seu xicot va arribar al
lloc on voluntàriament
mantenia relacions sexuals
amb l'acusat. Segons l'escrit d'acusació del fiscal,
els fets van passar el 21
de juny de 1999 quan la
noia anava a peu cap a
l'hotel on s'allotjava i va
ser abordada per l'acusat.

Aquest, segons el fiscal, la
va introduir en un local
en construcció i allà la va
obligar a fer-U una fel·lació
i posteriorment la va penetrar vaginalment diverses vegades. Mentrestant,
però, el xicot de la noia
el va sentir i el va cridar.
L'acusat, que s'havia despullat, va fugir en calçotets
deixant la roba al lloc dels
fets. Allà hi va quedar, en-
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tre altres objectes, la seva
cartera amb la documentació.
Segons l'advocat de la
defensa, Andrés Almar,
l'acusat i la noia es van
trobar a la sortida d'una
discoteca i ella li va fer
unes indicacions amb la finalitat de mantenir relacions sexuals i es van ficar
a l'edifici en construcció
on es van produir els fets.

Allà, la noia es va despullar
i quan l'acusat es va estirar
sobre ella es va sentir la
veu del xicot de la noia
i ella va desistir de mantenir relacions amb l'acusat, que va haver de fugir
per cames. El fiscal i l'advocat de la defensa argumenten que l'acusat actuava sota els efectes de l'alcohol én el moment dels
fets.

L'ANG farà un
inventari de les
zones d'interès
natural de la vall
del Llémena
• Girona. L'Associació
de Naturalistes de Girona (ANG) farà un inventari de les zones
d'interès natural i vulcanològic que han quedat excloses del PEIN
de Muntanyes de Rocacorba, després que,
en l'aprovació de la delimitació definitiva
efectuada per la Generalitat, «s'hi detectessin
greus mancances respecte a la vall del Llémena», segons manté
l'ANG. Entre les deficiències, es destaca l'exclusió del PEIN de tres
volcans: el Clot de l'Omera, el con del Volcà
d'Adri i el Volcà de
Granollers de Rocacorba. També n'han quedat fora altres elements
vulcanològics que. es
consideren de primer
ordre. «A banda dels
elements vulcanològics,
hi ha zones d'interès natural excepcional que
també han quedat fora
d'aquest PEIN, zones
que contenen magnífics
alzinars i que constitueixen un hàbitat faunístic excepcional», remarca l'ANG. / M.c.

Tercera
convocatòria del
programa
d'activitats
juvenils de la
Garrotxa
• Olot. El Consell Comarcal de la Garrotxa
ha presentat la tercera
edició del programa
d'activitats de dinamització juvenil i de suport
als ajuntaments en matèria de joventut i a les
entitats de joves. Amb
propostes de les mateixes entitats, í'oficina
comarcal de Joventut
de la Garrotxa ha confeccionat un programa
divers, que en aquesta
ocasió no solament es
dirigeix als ajuntaments, sinó també als
centres docents i a les
associacions que hi ha
a la comarca en general.
Paral·lelament, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha obert el termini—duraràfinsal dia
24 de març— per sol·licitar les subvencions de
les activitats que inclou
aquesta proposta. / J.
CASAS

