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COMARQUES

Els «skaters» gairebé han desaparegut
de la plaça Constitució de Girona des
que funciona el nou parc

Condemnen el marquès
Guillem de Pallejà per un
delicte de coaccions i una
falta de lesions
FIDEL BALES/Girona
• La secció penal de l'Audiència de Girona va condemnar ahir el marquès
Guillem de Pallejà Ferrer-Cajigal, de Sant Hilari
Sacalm, com a autor d'un
delicte de coaccions i una.
falta de lesions perpetrats
contraía seva excompanya
sentimental. L'aCusat va
acceptar la pena que li va.'
imposar el tribunal desr .
prés que la seva advocada,
'MònicaTarradellas,.açon- J
seguís, a través d'un acord
amb el ministeri fiscal, modificar la tipificació del delicte —inicialment se l'acusava de detenció il·legal—i, en conseqüència,
una reducció important de .
la pena sol·licitada també
inicialment. D^acord amb
les modificacions pactades. Guillem de Pallejà haestat condemnat a una
multa de sis mesos a raó.
de LOOO pessetes diàries
pel delicte de coaccions i
a una altra multa d'un mes
a raó també de LOOO pessetes diàries. A més l'acusat haurà d'indemnitzar
amb 24.500 pessetes la
seva excompanya sentimental per les lesions qué
li va produir.
•
Els fets, segons 'va reconèixer l'acusat en el judici, es van produir a Sant
Hilari Sacalm el 25 dé se-,
tembre, de 1999, quan va .
anar a casa de la seva excompanya sentimental
—amb la qual feia dos me-.
sos que s'havien- separat
després de 10 anys de convivència^^ a portar la filla
que tenen en comú. Una
vegada allà. Guillem de
Pallejà, que no estava d'acord amb la separació de.
la dona, li va exigir que

tornés a casa amb ell. Com
que la dona s'hi va negar,
l'acusat la va agafar pels
braços i li va tapar la boca
amb un tros d'esparadrap
perquè no .se sentissin els
crits d'auxili de la dona.
Posteriorment Guillem de'.
Pallejà és va' treure unes
manilles que duia i va em-.
manillar la dona amb les
riians a darrere l'esquena
i li va dir que tenia un
«amagatall preparat» per
a ella; La dona va aprofitar,
un moment qüe l'acusat
es va descuidar.i va intentar sortir de la casa per
demanar ajuda, però quan
ell se'n va adonar la va
estirar per la bata i la va
fer caure' a terra. El fet
que la dona estigués emmanillada amb les mans
a darrere l'esquena và motivar que no es pogués pro- ^
tegir de la caiguda i es va
fer lesions ¿n un genoll,
en una cuixa i en un colze.
Després de portar la dona
altra vegada a l'interior de
l'habitatge, Guillem de Pallejà li va dir que.si callava
i no es _ tornava a moure
la deixaria acomodar.
Quan havia passat gairebé,,
una hora desque havia entrat a la casa l'acusat, và
desemmanillar la,dona i
va mancar;
..'."
Inicialinerit el ministeri
fiscal havia qualificat els.
fets de delicte de detenció
il·legal i demanava per a
l'acusat una condemnà de
3 anys de presó i la pro-'
hibició d'acostar-se a là
dona én un termini de 5
anys. En la modificació del
ministeri fiscal hi va influir
el curt temps de retenció
de la dona i el fet que no
hi havia testimonis dels
fets.
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Els veïns es queixaven que no s'hi podia passar a causa de les pràctiques dels joves
DAVID BRUGUÉ / Girona
• La presència de joves que practiquen skateboard a la plaça Constitució de Girona s'ha convertit pràcticament en un rècord les últimes
Els joves que practiquen
s/cttíeòoard s'havien fet seva
la plaça Constitució durant
els últims anys. Consideraven qúe reunia les millors
condicions per patinar perquè els blocs de formigó els
permetien fer tota mena de
piruetes. La seva presència, però, no agradava als
usuaris ni als veïns. Els joves patinaven a tota velocitat i alguiïes vegades hi
havia hagut topades amb
vianants. L'última va ser
per Fires, quan una veïna
va presentar una denúncia
a la Policia Municipal perquè es va fracturar un dit
de la mà en xocar amb un
jove que patinava. De fet,
a Girona ja hi havia una petita pista de patinatge al
parc Central, però pràcticament no hi havia ginys i
estava infrautilitzada. Després dels aldarulls que hi va
haver el mes de juny a la
plaça, per una detenció per
un presumpte tràfic, en la
qual de,retruc van resultar
irnplicats' alguns skaters,
l'Ajuntament de Girona va
accelerar la construcció del
nou espai.
Les obres van acabar
després de Fires i han costat uns 12 milions. La nova
pista s'ha fet a tocar de l'antiga, en uria peça de terreny
situada darrere la gasolinera del parc Central, i ha
permès, de passada, reurr
banitzai el sector. El cert és
que arran de laposada en

setmanes. La inauguració de Yska-.
tepark del parc Central ha motivat
que la majoria de joVes hagin marxat
de la plaça; tot i que als vespres
encara se n'hi pot veure algun. Els
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veïns del Mercadal feia temps que
es queixaven que la presència á'skaters provocava perill per als vianants
i GiU també havia reclamat que
se'ls busqués un altre Hoc.
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Un jove patinant ahir al matí a Vskatepark{[\M s'ha habilitat al.parc Central, /JORDI SOLER

funcionament de la nova
pista, la presència de joves
a la plaça Constitució ha
baixat en picat. Els vespres,
quan eren habituals les
concentracions, gairebé no
hi ha patinadors excepte la
presència testimonial de
tres o quatre nois. Els veïns
afirmaven dilluns al vespre
que la zona ha guanyat en
qualitat de vida: «Ara pots
passar sense por que t'en-

vesteixi un monopatí. No- l'alcaldia, Anna Pagans,
més cal veure si això dura ,,que explica que, en vista de
o és.qué aquests dies n'hi l'èxit, es plantejarà ampliar
ha pocs perquè ja fa fred», Yskatepark amb ginys siafirmaven.
tuats més cap à la tancà de
En canvi, l'activitat al , l'aparcament de Mifàs. Paparc Central s'ha multipli- gans va, dir que des de l'Acat. Segons uii jove que va. juntament es continuarà
amb monopatí,' les noves informant els joves que eninstal·lacions, tót i que se- cara van a la plaça Constirien millorables, són un. tució a patinar perquè es
bon indret per patinar. Del dirigeixin a les noves ins.
mateix parer és l'adjunta a tal·lacions.
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>• Les dones en la política del SenegaLKaty Cissè,
diputada i membre del Consell Senegalès de les Dones,
va fer dimarts una conferència sobre el paper de les dones
en la política del Senegal. La conferència, organitzada
pel GRAMC, es va fer a La Farinera. / N.A. / MIQUEL RUIZ.

>- Obres a la plaça dels Peixos de Salt. L'Ajuntament de Salt ha iniciat les obres de remodelació
de la plaça Verdaguer. Mantindrà el sauló i farà una
vorera de pedra. La font quedarà al mateix lloc on
és i en construirà una de petita al costat per beure-hi. / I.B.
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• L'Onyar, net d'herbes. Els característics joncs del
riu Onyar a la zona més urbana de Girona s'estan
segant aquests dies dins del programa de neteja del
riu. Els joncs hó s'arrenquen, de manera que tornaran
a sortir l'any vinent. / D.B.

