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L’Alt Empordà

POLÍTICA

Les associacions veïnals de Figueres es
divideixen davant el pacte entre CiU i PSC
Alguns consideren que és un acord «continuista» i d’altres que ajudarà a «enfortir» el govern
Marc Estarriola, Figueres.

Després del pacte de govern entre Santi Vila (CiU) i Pere Casellas (PSC) de dilluns a la nit
les reaccions entre les diverses
associacions cíviques de la ciutat es reparteixen entre els detractors i els favorables a l’acord
sociovergent. El president de
l’associacio de veïns del Barri
de la Presó, Carles Corral, es
mostrava ahir molt contrariat
davant aquest nou pacte en considerar que formarà un govern
continuista respecte a l’última
etapa socialista. «Els del PSC
són tan nefastos que no els veig
capacitats en aquests moments
de tenir una idea positiva per a
la ciutat. He tingut una sorpresa molt desagradable en veure
com s’arribava a aquest tipus
d’acord quan estem parlant d’una entitat desfasada i plena d'enemics per tot arreu», va dir.
Aquesta opinió contrastava,
en canvi, amb el president de
l’associació de veïns de l’Horta
de l’Hospital, Ramon Cos, en
considerar que «no té perquè ser
una entrada dolenta (la dels socialistes) si es posen tots d’acord.
A les ciutats es mira més les persones que el partit i en l’anterior
mandat el que va fallar més va
ser la persona i no pas el grup»,
apuntava. En la mateixa línia es
va mantenir el president de l’associació de veïns dels Cendrassos, Joan Oliva, qui veia amb
bons ulls el pacte i assegurava
que «Figueres feia molts anys
que necessitava d’un govern en
majoria i estable. CiU i el PSC
ja haurien d’haver pactat molts

CONXI MOLONS

PACTE. Santi Vila i Pere Casellas van formalitzar dilluns a la nit el nou pacte de govern en majoria a Figueres.

Els comerciants es mostren prudents
Marc Estarriola, Figueres.

El president de Comerç Figueres,
Jordi Rotllan, es va mostrar prudent ahir a l’hora de valorar el pacte però apuntava que és positiu
que Figueres compti amb un «govern en majoria». De la mateixa
manera es mostrava satisfet que
no hi hagués un canvi en la regidoria de Comerç, encapçalada
per Quim Felip (CiU). «És una
persona molt propera a nosaltres i
entén els problemes dels comer-

ciants i, per tant, en aquest sentit
estem contents», va dir.
La presidenta del Casino Menestral, Marta Subirós, va trobar
«interessant» que un grup de persones de diversos colors polítics
formin un sol govern unificat, encara que hi hagi discrepàncies entre ells a nivell ideològic. Per altra banda, el president de MIFAS
Alt Empordà, Pere Tubert, valorava positivament el treball en
grup que poden desenvolupar so-

cialistes i convergents. Tanmateix espera que es comenci a treballar ràpidament per solucionar
els problemes de barreres arquitectòniques que pateix la ciutat.
Finalment, la vicepresidenta
de l’Asssocació d’Amics del Museu Salvador Dalí, Pilar Puig, atorgava ahir un vot de confiança a
Vila davant del pacte materialitzat
i aventurava una «bona entesa entre el museu Dalí i els actes culturals que s’organitzin», va dir.

anys enrere. Si treballen junts pel
bé de la ciutat i deixen enrere individualismes, pot ser molt bo per
enfortir el govern» va dir. El contrari opinava el màxim representant de l’associació de veïns
del barri de la Marca de l’Ham,
Juan Rider, qui assegurava sentir-se «enganyat» per Santi Vila.
«S'ha traicionat totalment els
electors i ara s'inventen que poden fer un pacte bo per a la ciutat. Això ho diuen ells però que
sàpiga que al carrer el digust es
manifesta per haver pactat amb
els socialistes. En conjunt em
sembla un equip amb poca experiència malgrat la que pot tenir
Casellas. Així i tot no és suficient
com per treballar de tinent d'alcalde i pensem que aquell lloc estava més ben cobert per la doctora Bonany», va dir.
Per altra banda, el president
de l’associació de veïns del Rally
Sud, Xavier Nierga, tampoc donava ahir el vistiplau al pacte sociovergent a l’Ajuntament de Figueres. Al seu entendre, l’acord
donaria continuïtat al treball
que fins ara havia desenvolupat
l’equip de Joan Armangué. «Els
socialistes ocuparan els càrrecs
que fan referència a locals socials
i cultura, tot això ens afecta directament i crec que ens trobarem allà mateix on ja érem, no
sé si guanyarem gaire cosa.
Aquest no és el pacte que més ens
hauria agradat», va confessar.
Per altra banda, el president de
l’associació de veïns de la Creu
de la Mà, Joan Roca, es mostrava indiferent i deia no voler saber res sobre política.

FIGUERES

Condemnen a dos anys un home per
intentar violar la treballadora d’un club
El processat la va portar fins a un desballestador a Cabanes
Acn/DdeG, Figueres.

L’Audiència de Girona ha condemnat a dos anys de presó un
home de procedència marroquina, Ahmed Laachal, que va intentar violar la treballadora d’un
club en un desballestador pròxim a Cabanes. El processat va
deixar la víctima mig nua arrencant-li la roba, la va insultar i la
va colpejar repetidament a l’esquena i a les cames amb una
branca. A més de la pena per
agressió sexual, la sentència imposa a Laachal el pagament de
180 euros per una falta de lesions
i una indemnització de 700 euros
a la víctima.
La sentència, de la qual ha
estat ponent la magistrada Maria Carmen Rodríguez, considera provat que el processat va
intentar violar la víctima la tarda del 15 d’abril del 2004. Laachal va trobar-se la dona mentre esperava que la recollissin
a l’estació de tren de Figueres
per anar a treballar al club
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Betty Boop. L’home es va oferir a acostar-la amb el seu cotxe i la víctima hi va accedir. En
lloc d’anar cap al club però, va
enfilar una altra ruta, amb l’excusa que coneixia una drecera
per arribar abans. Quan la dona
li va dir que volia baixar del vehicle, Laachal la va amenaçar i la
va insultar dient-li que «les dones
són molt dolentes i no mereixen
viure». Després, va conduir fins
a un descampat proper a un desballestador de cotxes de Cabanes, i allà va intentar violar la treballadora del club. El processat
la va fer baixar del cotxe estirantla pels cabells i arrossegant-la.
Després, li va arrencar la roba i
la va picar repetidament a les cames i a l’esquena amb una branca d’arbre. Mentre la colpejava,
Laachal va dir a la víctima que si
cridava li tallaria el coll.
La dona va poder fugir aprofitant un moment de descuit de l’acusat, i va córrer a demanar ajuda a un camioner que passava

per la zona. La sentència de la
Secció Tercera dóna credibilitat
a la versió de la víctima, i desestima plenament la d’Ahmed Laachal. El processat, durant el judici, va negar els diferents càrrecs que li imputava el fiscal, i va
sostenir que aquella tarda ni havia vist la dona, ni l’havia pujada
al cotxe, ni tampoc l’havia intentada forçar.
Al final de la vista oral, el ministeri fiscal va demanar que
s’imposés a l’acusat una pena de
quatre anys de presó per un delicte d’agressió sexual. L’Audiència, però, el condemna a dos
anys de presó i ressalta que a
l’hora d’imposar la pena ha pres
en consideració el fet que Laachal va escollir «una zona boscosa i apartada per cometre l'acció
delictiva».També condemna el
processat al pagament de 180 euros per una falta de lesions. Pel
que fa a responsabilitat civil, ha
d’indemnitzar la víctima amb 700
euros.

