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L'ALCALDE D'OLOT HA DEMANAT CELERITAT EN AQUEST CAS PEL SOU QUE HA DE PAGAR AL POLICIA ANTONI GUIRADO

Lacaba va ordenar a Castillo que
acabés la Instrucció del cas Feliu
Pel president de l'Audiència és preferible per com afectaria el sumari un canvi de jutge
; M.M.

D El president de l'Audiència de
Girona, Fernando Lacaba, va expressar a la jutgessa del cas Feliu,
Pilar Castillo, que el millor seria
que la instrucció quedés enllestida abans que ella marxés a un nou
destí un cop ascendida magistrada. Aquesta setmana Lacaba va recollir una nova petició de celeritat
en la causa, aquesta vegada provinent de l'Ajuntament d'Olot.
Lacaba va parlar amb Castillo
arran del seu nomenament com
a president de l'audiència i en la
conversa va manifestar la seva preocupació per com quedarien els
casos que hi ha al Jutjat número
1 de primera instància i instrucció
d'Olot amb un canvi de jutge. Per
això li va comentar d'accelerar el
ritme en la mesura del possible si
ho creia convenient (el president
de l'audiència no pot interferir en
cap instrucció judicial, va remarcar ahir Lacaba).
Des del seu punt de vista, aquest
canvi no tindrà lloc fins després
de l'estiu. El canvi que sí s'ha produït és l'arribada de la titular pel
Jutjat número 2 d'Olot, Eva Martínez Cuenca. Sortida de la darrera promoció l'escola judicial, ella
hauria de seguir la instrucció del
sumari en cas que no estigués acabada fins que es nomenés un substitut per al número 1 (el més probable és que sigui Anna Agustí ara
substituta al número 2).
De totes maneres, com que
Agustí ja és a Olot, és el més probable que es faci càrrec del número 1 immediatament després de
l'ascens de Castillo. Aquesta jutgessa també va venir a Olot en primera destinació.
En relació a l'entrevista d'aquesta setmana amb l'alcalde d'Olot,
Lluís Sacrest, Lacaba considera que
la justícia penal no és la responsable de les despeses que ha d'assumir l'Ajuntament pels tres po-

licies que té fora de servei, però cobrant (un d'ells, Antoni Guirado).
Lacaba va expressar a l'alcalde
que l'únic que podia fer era parlar
amb els jutges que porten les causes en què estan implicats els tres
agents per si poden accelerar les
instruccions. Els altres dos agents
són el caporal Joan Casado (que
presumptament va endur-se la recaptació d'una botiga, juntament
amb Guirado) i Manel Busoms
(suposat autor d'una estafa).
Quasi 20 milions

L'Ajuntament assegura que respecta la presumpció d'innocència,
però ha destinat, des del febrer del
1999, uns 20 milions de pessetes
a cobrir els costos de tenir els
agents expedientats i suspesos provisionalment de la feina. Els policies municipals continuen perce-

bent un salari en aplicació de la llei
de policia de Catalunya, com li va
recordar Lacaba a l'alcalde, que va
lamentaria lentitud de la justícia.
Segons el president de l'audiència, «la justícia penal ha de buscar la veritat, però no anar corrents
perquè un ajuntament no hagi de
pagar. La llei estableix que, en casos com aquests, els implicats han
de percebre un sou fins que no hi
ha una sentència ferma».
Lacaba va recordar que la llei
també indica que si les diligències en què hi ha agents pel mig no
es resolen en sis mesos, els consistoris tenen la possibilitat de reintegrar-los al servei. Va admetre que
seria paradoxal en el cas de policies sospitosos de delictes greus.
Des del seu punt de vista l'opció que li queda a l'Ajuntament
d'Olot és intentar que els partits

polítics portin al Parlament de Catalunya una proposta per modificar la llei de policies locals, una
mesura a la qual també pot instar
el Síndic de Greuges. Quant a exposar el cas al Consell General del
Poder Judicial, Lacaba considera
que l'òrgan pot fer més o menys el
mateix que l'audiència.
Més Incorporacions

Ahir també van prendre possessió a Blanes Yolanda Sànchez
Cuenca (al jutjat número 4) i Maria José Sirvent Torres (al número 2). Les incorporacions a Sant
Feliu de Guíxols van ser Eva Platero Aranda (al número 1) i Maria Àngels Fernàndez Tió (al número 2). Entre els pendents d'un
titular els jutjats únics de Puigcerdà
i Ripoll i també el penal de Figueres.

LA VIABILITAT DE LA ÍNSTITUCIÓ, AIMB MOLT PATRIMONI, ESTÀ ASSEGURADA, SEGONS ELS NOUS RESPONSABLES

Una nova junta ha de posar ordre en
la gestió del geriàtric La Caritat d'Olot
DdeG
I OLOT

D Una nova junta es fa càrrec del
geriàtric de La Caritat amb l'encàrrec primer de posar ordre en la
gestió i adaptar-la als temps que
corren. Portava aquesta tasca l'administrador Antonino Colomer
Vinaixa, trobat mort al Fluvià el
febrer passat en circumstàncies que
van fer necessària una investigació judicial. La nova junta assegura que no ha rebut cap comunicació del jutjat d'Olot, però una
de les seves primeres tasques és revisar a fons la comptabilitat.
Els nous responsables ja es reuneixen el proper dilluns per treballar. Arran de la mort de Colo-

mer, una altra persona ha portat
aspectes de l'administració. En l'assemblea extraordinària celebrada
dijous, es va exposar a la quarantena de socis assistents que s'havien trobat a faltar llibres d'actes.
Fonts vinculades a la institució
van remarcar que la seva viabilitat
està assegurada tot i que cal analitzar possibles fonts d'ingressos
(com ara subvencions) i posar-ne
el dia d'altres. Per exemple, els socis (es va proposar fer una campanya per a captar-ne de nous) paguen quotes quasi testimonials.
Tanmateix, La Caritat disposa
d'un important patrimoni, edificis i fins finques fora d'Olot que
els seus propietaris van donar a
la institució. Algunes aporten rè-
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dits, perquè hi ha llogaters. Entre
els altres ingressos atípics de la que
és una residència privada regida
per una associació també hi ha els
donatius econòmics que els olotins fan a una institució molt respectada per la seva feina envers els
avis amb pocs recursos. D'atendre'ls s'encarreguen germanes de
la caritat de Sant Vicenç de Paül.
En la nova etapa es planteja la
possibilitat de crear places de geriatria publiques. El centre té unes
quaranta places, totes ocupades.
La junta nova, amb 11 persones,
conserva 4 membres de l'antiga
(on hi havia vacants). Tres d'ells,
els membres dats, són el rector de
la parròquia de Sant Esteve, l'alcalde i la regidora de Sanitat.

Segons algunes fonts, el fet que
la junta directiva antiga deixés les
seves responsabilitats és també per
raons d'edat. L'advocada Francesca Blanch és la nova presidenta
en substitució de Jordi Vayreda.
Els nous resonsables van deixar
clar ahir que no tenen constància
de les diligències judicials i que no
poden respondre del funcionament de la institució fins aquesta
setmana, perquè el desconeixen
completament.
Colomer Vinaixa, de 68 anys i
a punt de jubilar-se, va desaparèixer afinalsde gener, un home
va trobar el seu cos al Tussols, prop
d'on l'havia deixat un taxi. L'autòpsia va indicar que havia mort per
inhibició.

Es busquen famílies
a la Garrotxa per
acollir aquest estiu
nens sahrauís
• OLOT- El Consell Municipal de
Cooperació d'Olot ha organitzat per al proper 18 de maig una
xerrada informativa per a les famílies disposades a acollir un
nen sahrauí el proper juliol o
agost. Les sol-hcituds es poden
presentar fins al 25 de maig.
Per més informació sobre les
estades (en què hi ha inclosa
la participació dels nens en casals d'estiu) es pot telefonar al
972 274 277 (de les 6 de la tarda a les 9 del vespre). A Catalunya durant el darrer estiu es
van acollir 928 joves en 114 municipis. La coordinació i la gestió del projecte l'assumeix una
comissió tècnica creada dins
l'Associació Catalana d'Amics
del Poble Sahrauí.
Coincidint amb la campanya
de captació de famílies, el proper 24 de maig el delegat a Catalunya del Front Polisario,
Adda Brahim, serà a Olot per
a entrevistar-se amb portaveus
polítics i els consells de cooperació de les Preses i Olot. A
2/4 de 9 hi haurà un acte públic
a l'Institut Municipal de Promoció. DdeG

El conductor de
l'ambulància diu que
va tocar el peu del
motorista accidentat
n GIRONA- El conductor de l'ambulància que va anar a recollir
el motorista accidentat a la carretera Barcelona de Girona assegura que només va tocar el
peu del jove en el moment
d'aparcar el vehicle i que no va
«passar per sobre» del seu braç,
tal com afirmaven alguns testimonis dels fets.
El conductor de l'ambulància afirma que ja ha parlat amb
el jove i la seva família, i que
ha quedat aclarit que va ser un
incident sense importància. El
motorista, que va ser envestit
per un turisme, va ingressar a
l'hospital Josep Trueta i va ser
donat d'alta el mateix dia. DdeG

Ml FAS nega que
s'hagi retirat la
subvenció per a la
residència de Girona
a GIRONA.- El president de l'Associació de minusvàlids MIFAS,
Pere Tubert, ha negat que la Generalitat els hagi retirat la subvenció per a la construcció d'una residència assistencial a Girona, «perquè encara no està
concedida».
Tubert ha volgut aclarir unes
declaracions recollides el 9 de
maig passat i ha manifestat que
«estem pendents de saber l'import de la subvenció, que es dividirà en una partida l'any 2001
i una altra el 2002». De moment, Tubert està pendent que
el Departament de Benestar Social de la Generalitat confirmi
en quines quantitats es materialitzaran aquestes subvencions. DdeG

