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El sumari del segrest d'Olot s'ha
«engreixat» més de 4.000 folis en un any
El cas ja ha fet acumular gairebé 11.000 fulls i ocupa més de 30 volums
TURA SOLER/Olot
• Èl sumari 3/92 sobre el segrest de la
farmacèutica d'Olot Maria Àngels Feliu
ja consta d'entre 10.500 i 11.000 folis
i ocupa més de trenta volums. L'estiu
En un aiiy, des de juliol
de 1999, el sumari ha in-,
corporat més de 4.000 folis, més dels que es van
omplir en sis anys des del
1992, quan es va incoar,
fins al març del 1999, quan
es va reobrir el cas per
investigar Toni Guirado.
Entre aquests darrers
4.000 folis, s'hi compten
totes les diligències i declaracions realitzades en la
darrera etapa de secret de
sumari, encaminada a lligar amb els segrestadors
confessos els processats
Joan Casals i Xavier Bassa,
que encara no han estat
citats pel jutjat en aquesta
segona etapa.
Engreixen la causa les
declaracions de Susanna
Palau, la farmacèutica de
perfil social similar a Feliu

de l'any passat superava de poc els 6.000
folis, la qual cosa vol dir que en el darrer
any s'hi han incorporat més de 4.000
folis, la majoria durant els mesos que
fa que el cas toma a estar sota secret

que segons la instrucció
Casals podria haver planificat segrestar; Ramon
Roca, l'empresari de Lleida que també va ser segrestat i que havia estat

de sumari, fet que impedeix conèixer
si la investigació avança i en quina direcció s'estan practicant les diverses diligències. El que no hi ha dubte és que
el sumari prospera en paperassa. Men-

soci de Tomàs Feliu de . osonénc que havia repreCendra en el Banc dels Pi- sentat Ramon UUastre en
rineus i que, com ell, va alguna ocasió, i Conxita
ser condemnat per apro- Feliu, cosina de Maria Ànpiació indeguda; Sebastià gels Feliu. A part de les
Puigdecanet, l'advocat declaracions dels nous im-

trestant, l'advocat del policia municipal
confés del cas, Antoni Guirado, ha demanat novament la fi del secret de sumari
i l'Audiència H ho ha denegat: creu que
s'ha de continuar buscant el rescat.

putats Guillermo Conde i
Carlos Díaz, així com la
de Maria Àngels Mariiio.
També hi consta la declaració de nombrosos OSÓT

nenes que han estat cridats

L'Audiència vol el secret per buscar el rescat
SÍLVIA BARROSO

• L'Audiència de Girona creu que
s'ha de mantenir el secret de sumari en el cas del segrest d'Olot
perquè és molt probable que es
fes pagament d'un rescat —contràriament al que sempre ha dit
la famflia Feliu— i cal buscar-lo
sense interferències. Aquest és el
principal argument per la denegació de l'aixecament del secret
demanat, un cop més, per Sebastià
Salellas, advocat del policia empresonat preventivament pel cas.

Antoni Guirado. «La prolongació
del captiveri de la perjudicada és
ima dada que fa presumible que
es pogués arribar a pagar una quantitat pel seu rescat, de manera què
qualsevol diligència que es practiqui en aquest sentit és també procedent que romangui en secret,
amb la finalitat que no s'entorpeixi
la recerca d'aquestes sumes seguint el fil de les diferents operacions que s'hagin practicat», diu
textualment la resolució amb què
l'Audiència respon Salellas.

Pels magistrats Fàtima Ramírez,
Àdolfo García i Hemàn Hormazàbal, el secret de sumari no genera
indefensió pel fet de prorrogar-se
un cop darrere l'altre, com argu->
mentava Salellas, ja que quan
s'aixequi l'implicat tindrà ocasió
de defensar-se. Tot i així, l'Audiència insta la jutgessa instructora. Pilar Castillo, a accelerar elprocés, ja que fa mesos que la
situació s'allarga i hi ha quatre
persones empresonades preventivament des de fa im any i mig.

per la Guàrdia Civil perquè testimoniessin si havien vist la dona d'Ullastre,
Montserrat Teixidor, tocant les serps del seu home; càrrecs o excàrrecs
mimicipals de la zona d'Osona, nombrosos excompanys de feina de Xavier
Bassa en l'empresa de detectius Has; tècnics grafòlegs consultats sobre els informes grafologies existents al sumari que impliquen Bassa... S'hi inclouen
també molts altres aspectes, com ara anònims diversos que assenyalen possibles sospitosos o que
apunten dades sobre el suposat parador del rescat,
o un informe d'un professional barceloní que creu
que pot desvetllar el secret
del pagament del rescat;

El nou edifici judicial de Puigcerdà,
inaugurat divendres, torna la dignitat
jurídica a la comarca de la Cerdanya

Giroassist SL de Girona col·labora en l'edició de la
Biblioteca Bàsica de les Comarques Gironines. Segons el
conveni signat recentment, Giroassist entra a formar part del grup d'empreses que
impulsen l'edició de la primera biblioteca de les comarques gironines. Aquesta obra
reunirà en 21 volums el testimoni literari i gràfic dels darrers vint anys de les nostres
comarques. La fotografia correspon a
l'acte de signatura del conveni entre
Pere Tubert, president de MIFAS, i
Anna M. Ribas, directora regional de
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FIDEL BALES / Puigcerdà
• El nou edifici judicial de
Puigcerdà, que es va inaugurar divendres al migdia,
tomarà la dignitat jurídica
a la Cerdanya, segons van
afirmar les autoritats assitents en el seu parlament
inaugural.
El nou edifici judicial,
situat ran la divisòria amb
la Catalunya Nord, és de
construcció moderna i respecta l'entorn urbanístic
de les comarques de muntanya, alhora que s'hi integra perfectament.
Aquest edifici tomarà la
dignitat jurídica al partit
judicial de Puigcerdà, segons van afirmar, la consellera de Justícia, Núria
de Gispert, el president de
l'Audiència de Girona,
Miguel Pérez Capella, el
fiscal en cap de l'Audiència, Josep Maria Casadevall i l'alcalde de Puigcerdà, Joan Carretero.
Respecte estètic
Aquest darrer va agrair,
a més, a la Generalitat «el
respecte a la idiosincràsia

construïts i distribuïts en
tres plantes amb un cost
total de 130 milions, contrasten amb l'actual, que
està situat en un pis a la
part superior de l'ajuntament i que fa anys que
està saturat.
El Retard
NÚRIA DE GISPERT
Consellera de Justícia

«Els funcionaris
ens pocs dies
estaran treballant
en aquest nou
edifici i oblidaran
la imatge que fins
ara oferia la justícia
en aquesta
comarca»

urbanística del nostre Pirineu», referint-se al (disseny del nou edifici. Les
dimensions i els punts de
llum natural del nou edifici
judicial, que consta de
1.200 metres quadrats

La consellera de Justícia
va lamentar el retard en
les obres, ja que inicialment s'havia previst que
estarien enllestides en
qüestió de 10 mesos i se
n'han tardat 20 a causa
d'uns problemes importants que van aparèixer en
el subsòl quan es feien els
fonaments.
Segons les previsions
més optimistes, el nou edifici entrarà en funcionament el mes de setembre
vinent, quan s'hagin efectuat les tasques de trasllat
des de l'antic edifici del
jutjat. «Els funcionaris en
pocs dies estaran aquí i
oblidaran la imatge que
fins ara oferia la justícia
en aquesta comarca», va
dir De Gispert.

