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La Guàrdia Civil sospita que Tautor del crim és del poble 

Una nena de catorze anys nior 
assassinada a Sant Hilari 

Bufes per La Farga.— Diu
menge, quan Jordi Pujol acudí 
als actes de l'XI centenari del 
.Monestir d'aquest poble del 
Ripollès, es produïren enfron
taments entre els treballadors 
de La.Farga Casanova i mos
sos d'esquadra i veïns de 
Sant Joan de les Abadesses. 
D Plana 8 

Dijputats impugnats. — 
L'alcalde d'Arbúcies, Jaume 
Soler, ha decidit impug~nar el 
nomenament de Pere-Jòrdi 
Piella, de Ripoll, i Joan Llom-
bart, de Puigcerdà, com a 
nous diputats provinçiafs. 
Tots dos estan afectats pel 
confusionisme legal sobre la 
presa de possessió dels ajun-
tameats, que pot obligar a re
petir plens a molts rnunicipis. 
La Diputació de Girona, d'al
tra banda,'prengué possessió 
ahir i nomenà Josep Arnau 
(CiU) com a nou president. 
D Planes 9 i 12 

A l c a l d e s s a pe r a Sant Fe
l i u . — Una jubilada de Tore
lló, Maria Gràcia Collell, s'ha 
ofert per fer d'alcaldessa a la 
població de Sant Feliu de Pa-
ilerofs, on no va presentar-se 
ni unfi sola llista en les passa-
deo eleccions. Maria Gràcia 
és militant de CDC i estaria 
disposada a anar a viure a 
Sant Feliu. 
• Plana 10. 

Obres d'amagatotis.— 
Ahir començaren els primers 
treballs per a la construcció 
de l'abocador al Clot de les 
Muleè. Una màquina obrí, 
d'amagatotis, una nova pista 
forestal per accedir al lloc. 
Tot i això fou vista pels antia-
bocador, els quals romanen a 
l'expectativa.-
n Plana 11 

Cultura al Ripollès.— 
Destacades personalitats de 
la cultura catalana Van ser 
diumenge, a Sant Joan de les 
Abadesses per celebrar l'on
zè centenari de la construcció 
• del monestir de la població. 
Entre els diferents actes que 
s'hi-celebraren, destacà l'es
trena d'una cançó de Rafael 
Sübirachs i Maria del Mar Bo
net. 
n Plana 32 . 

So lda t , acusat de v iola
ció.— El soldat de les Com
panyies d'Operacions Espe
cials (COE), Pasqual Herrera, 
es troba ingressat a la presó 
de Girona acusat de-violar 
una menor a l'Escala, on 
aquest cos militar realitza els 
seus- entrenaments. La de
nunciant és una turista belga, 
de 14 anys, que acudí a la 
Guàrdia Civil moments des
prés dels fets, la. nit de dis
sabte a diumenge passats. 
D Plana 36 

SANT HILARI S A C A L M . - Montserrat Àvila, 
una nena de catorze anys d'edat filla d'una 
família nombrosa de Sant Hilari, va ser troba
da morta per un veí del poble el diumenge a 
dos quarts de set del matí al costat de la car
retera de Sant Hilari a Santa Coloma, a uns 
cinc-cents metres de| poble. La nena v a de

saparèixer dissabte a la nit mentre els seus 
pares eren fora de casa a treballar, i ella tenia 
CLira dels petits. Segons declarà un seu ger
mà a la Guàrdia Civil, Montserrat Àvila va 
sortir de casa a quarts de dotze de la nit per-

. què laierjídàun veí. t 'autòipsia practicada pel 
foremseidèl j i ï t iat de Santa Coloma de Far

ners ha revelat que la nena va morir d 'un cop 
al cap arnb un objecte contundent que li va 
produir una pèrdua de massa encefàlica, i ha 
desmentit els rumors que van córrer erí un 
primer moment referents que Montserrat 
Àvila havia estat violada. Foto: Joan Castro. 
D Plana 3 
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Montserrat Àvila Jiménez, una nena de catorze 
anys de Sant Hilari Sacalni, fou assassinada diu
menge ala matinada d'una cop al cap que li va pro
duir «esclat cranial i pèrdua de massa encefàlica», 
segons el resultat de l'autòpsia. La mateixa autòp
sia ha revelat que la nena no fou violada, coritra-
dint així les primeres informacions que havien cir
culat sobre els fets. La víctima havia marxat de ca
sa seva —on estava guardant ets germans petits— 

prop de mitjanit i el seu cadàver fou trobat a dos 
quarts de set de la matinada al costat de la carrete
ra de Sant Hilari a Santa Coloma, en el terme muni-. 
cipal d'Arbúcies i a uns cinc-cents metres del nucli 
urbà de Sant Hilari. El diumenge la Guàrdia Civil va 
cridar a declarar tres veïns de la noia morta* que 
posteriorment foren posats en llibertat. El Govern 
Civil de Girona assegurava, a l'hora de tancar 
aquesta edició, que en les properes hores es podria 

prpdtiír ünà;deíéhctòií'f-òpts de lé^ î̂ ^ 
seguraren ahir que Montserrat Àvila havia estat 
morta en úh indret diferent d'òn fou trobada. Un 
dels seus germans petits va assegurar que la noia 
havia marxat de casa a Jres quarts de dotze de la 
nit en companyia d'una fjersona coneguda. 
L'enterrament de Montserrat Àvila, ahir a les cinc 
de la tarda, esdevingué una vertaderia mostra po
pular de dolor i consternació. 

Una gran multitud va assistir al funeral per Montserrat Avíla, que va ser assassinada d'un fort cop al cap que li va produir la pèrdua de la massa encefàlica. El cos de la nena va ser trobat a uns cinc-
cents metres del nucli urbà de Sant Hilari. A la fotografia de la dreta Montserrat Àvila quan va fer la primera comunió. Foto: Joan Castro. 

L'autopsia assenyala que la noia va morir d'un cop al cap i descarta que fos violada 

El cos de Montserrat Àvila va ser trobat 
per un veí del poble a peu de carretera 

SANT HILARI (De la nostra Re
dacció, per Jofre Ferrer).— La 
família Àvila viu a Sant Hilari des 
de fa més de quinze anys, on 
han tingut nou fi l ls, el més gran 
dels quals té disset anys. El pare 
treballa com a xofer a l'empresa 
Trans Martí i la mare fa feines en 
un hotelde la població. Montser
rat Àvila, que va fer catorze anys 
el vint-i-cinc de maig passat, es
tudiava sisè de bàsica i el darrer 
any havia repetit el curs. 

Dissabte a la nit, els pares de 
Montserrat Àvila eren forade ca
sa, treballant. La seva gemana 
gran va sortir a les deu per anar a 
la discoteca i la, deixà al càrrec 
dels germans petits. Segons ex
plicà un dels petits a la guàrdia 

civil, un veí del mateix carrer 
Hospital va anar a casa els Àvila 
a tres quarts de dotze de la nit i 
Montserrat va sortir amb ell des-
prés'^de dir-los que anessin al llit. 

Ningú no va saber res més de 
Montserrat Àvila fins que diu
menge, a dos quarts de set del 
matí, Joan Miralpeix, que anava 
a dur un pastor a recollir el ra
mat, va veure uns peus a la vora 
de la carretera, s'aturà i va tro
bar el cadàver de la noia amb un 
gran esVoranc al cap. El cos de 
Montserrat era en un dels revolts 
de la carretera de Sant Hilari a 
Santa Coloma, a uns cinc-cents 
metres del poble de Sant Hilari, 
prop de l'indret conegut com la 
petja del diable, dins el terme 

municipal d'Arbúcies. 
Després de trobar el cadàver 

de Montserrat Àvila, Joan Miral
peix va deixar el seu company de 
guàrdia perquè ningú no toqués 
el cos i va anar amb el seu Land 
Rover a avisar la Guàrdia Civil 
d'Arbúcies. Un cop arribaren els 
agents i els funcionaris del jutjat 
de Santa Coloma, es va aixecar 
el cadàver i es traslladà a l'hospi
tal d'Arbúcies, on diumenge a la 
tarda, el doctor Arranz, forense 
del jutjat de Santa Coloma de 
Farners, li practicà l'autòpsia. 

Segons fonts de la GuàrdiaCi-
vi l , l'autòpsia ha revelat que la 
nena va morir d 'un cop al cap 
amb un objecte contundent I que 

va ser assassinada en un lloc di
ferent del que es va trobar el 
COS. El mateix diumenge a la tar
da, tres veïns del carrer Hospital 
van ser interrogats per la Guàr
dia Civil i posteriorment posats 
en llibertat. Fonts dèi Govern ci
vil asseguraven, però, ahir a la 
nit que les pistes indicaven que 
l'assassí és un veí de Sant Hilari i 
que probablement serà detingut 
aviat. 

Segons familiars de la víctima, 
una de les persones interroga
des, un home casat d'una qua-
rentena d'anys, havia fet sovint 
regals a la nena i li tenia una «es
tima especial». 

Montserrat Àvila va ser enter

rada ahir a Sant Hilari. Els fune
rals, que s'oficiaren a l'església 
del poble/ van ser una gran de
mostració de dol i hi assistí una 
gernació que omplia el temple i la 
plaça del clavant. Els pares i gerr 
mans de la fínada,, totalment 
desfets, van haver de ser aju
dats à sortir de l'església i van 
ser acompanyats pels familiars 
més directes fins al cementiri. El 
pob|e de Sant Hilari va quedar 
corprès diumenge en conèixer la 
notícia de la mort de la noia. L'al
calde, Xavier Rosell, qualificà el 
fet d'«indlgnant» a la sortida de 
l'enterranient i manifestà: «tsem-
bla incomprensible que puguin 
passar coses com aquesta en un 
poble com el nostre». 

Al costat del poble 
Joan Miralpeix Boada, l'home 

que va trobar él cos de Montser
rat Àvila, creu que l'assassí dei
xà el cadàver prop del poble, a la 
carretera, perquè algú el veiés. 
«El cadàver de la nena estava 
molt ben posat, estirat sobre 
l'herbà a l'encreuament entre la 
carretera i el camí, només tenia 
una grap ferida al cap i la resta 
del cos estava intacte» assegu
rà. 

En un primer moment es va dir 
a la família que Montserrat havia 
mort envestida per un camió, pe
rò posteriorment la guàrdia civil 
desmentí el fet. Segons Joan Mi- ' 
ralpeix, no és possible que la ne
na morís atropellada: «el cos no 
podia haver quedat com estava, 
amb les cames juntes i estirat, 
com si la nena dormís», afirmà. 

El fet que el cadàver fos aban
donat a només cinc-cents me

tres del nucli del poble fa pensar 
també a la guàrdia civil que l'as
sassí volia que es trobés el cos, 
sinó el podria haver fet desapa
rèixer fàcilment en alguna fonda-
lada o enterrant-lo al bosc. 

La família pensa que l'autor 
del crim ha de ser aigú que la ne
na coneixia bé, un amic o bé un 
veí de la família: «ella no hagués 
sortit de casa a aquella hora si no 
fos perquè la va venir a buscar 
algú que II feia confiança», asse
gurà la seva germana gran. 

La guàrdia civil segueix la ma
teixa pista, els coneguts i els 
veïns de la família, per tal d'arri
bar a esbritiar qui va matar 
Montserrat Àvi la. Alguns dels 
habitants del mateix carrer han 
estat ja interrogats pels agents 
per si saben alguna cosa que pu
gui aclarir el cr im. 

I 
El cadàver de la nerra va ser abandonat al costat de la earjé^tera de SantHilari-a Arbiliejé.s îíafffljiiísJfàli·.Çastró^^ 
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LOS SITIOS " T W 

CoLlapse 
d'estiu 

Q UÉ Ll HAN FET, a la 
ciutat? Qué li ha 
passat, al veí, que 

fa dies que no el veig? üué 
passa ais bars que son mes 
buits que mal? La resposta 
és tan fácil com lógica. Hem 
entrat de pie en el período 
de vacances i la gent ha co-
mencát a escampar la boira. 
Des d'ara i fins el próxim 
mes .de setembre mes val 
agafar-s'ho tot amb filoso
fía. Si h¡ ha alguna gestíó 
oficial per arranjar, és millor 
posar-hi paciencia perqué 
probablement anirá per 
liarg. Si el que cal és una 
explicacíó de qualsevoí t i -
pus, també cal armar-se de 
valentía per suportar les 
cues generades pels servéis 
mínims. Les ciutats es bui-
den com un misto girat du-
rant l'estiu. No hi ha gent i 
els servéis comencen a fla-
quejar. Els mes espavilats 
que han.aconseguit fugir de 
í'asfaít i es rosteixén prop de 
l'aígua s'han oblidat deis 
maldecaps deis mortals que 
hem de patir els rigors del 
termómetre suant la cansa-
lada diáriamént. Aquest 
oblit, pero, no fa pas que els 
probiemes hagín desapare-
gut, sino que existeíxen i 
fins i tot sovint es multipli
quen sense solució de conti-
nuitat. 

' De fet, ja no val la pena 
demanar que des de les ins-
táncies oficiáis s'estableixin 
uns servéis' mínims, perqué 
els que, queden a ciutat se-
gueixen atesos. És probable 
que la resposta oficial siguí 
que aquests servéis ja hi son 
sobretot durante el mes de 
juliol i que, en qualsevoí cas, 
els probiemes mes greus ja 
s'atenen com cal. Seria una 
simplíficació del ÍDroblema. 
Arreu s'imposa cada cop 
mes un esglaonament de les 
vacances perqué cap país 
del món no es pot permetre 
un col.lapse total durant dos 
mesos. Una paralització de 
Taparen admínístratíu i ofici
al i deis servéis de produccíó 
durant gaírebé dos mesos és 
una barbaritat. Aquí, en 
canvi, sembla que aixó és el 
mes lógíc í níngú no mou ni 
un dít per comengar a pen
sar formules que possibíliten 
el Iliure i legítim dret al des-
cans estíuenc. 

Las investigaciones policiales apuntan a que fue asesinada 

Una niña de catorce años fue 
hallada muerta en SantHilari 

Sant Hilari Sacalm.— El cadáver 
de una muchacha de catorce años 
de edad fue hallado este fin de 
semana en la cuneta de la carrete
ra que une Sant Hilari Sacalm i 
Santa Coloma de Farners, en el 
término municipal de la primera 
población. Fuentes policiales indi
caron ayer que IVIontserrat Ávila 
Jiménez sé ausentó por primera 
vez de su domicilio en Sant Hilari 
el pasado, sábado, alredeor de las 
doce menos cuarto de la noche. 

La joven falleció como conse
cuencia de un fuerte golpe en la 
cabeza y, al parecer, fue golpeada 
con un objeto contundente en la 
parte posterior de la cabeza, golpe 
que le provocó estallido craneal y 
pérdida de masa encefálica. Se
gún las mismas fuentes, no exis
ten indicios de que la muchacha 
fuese violada ni de que alguien lo 

hubiera intentado^ a pesar de que 
inícíalniente sé había considerado 
esta hipótesis. 

El cuerpo sin vida de la joven 
fue hallado a tas seis y media de la 
rhadrugada de| domingo por un 
pastor, a la altura del kilómetro 
uno de la carretera comarcal GE-
551 que une Sant Hilari con Santa 
Coloma de Farners. La Guardia Ci
vil considera que la muerte de la 
niña es producto de un asesinato y 
ha iniciado las correspondientes 
investigaciones dirigidas al escla
recimiento de los hechos. En esté 

.sentido se sospecha que el autor 
del crimen podría residir en la mis-

-ma población de Sant Hilari y se 
interrogó ayer a tres vecinos de la 
localidad que posteriormente fue
ron puestos en libertad. 

Montserrat Ávila, estudiante de 
sexto curso de EGB, fue enterrada 

Las investigaciones poüciáles se centran, de momento, en la 
población de Sant Hilari. (Foto DAVID QUINTAIMA). 

a las cinco de la tarde de ayer. 
Anteriormente se le. había practi
cado lá autopsia en el hospital de 

Arbúcies, donde fue trasladado su 
cuerpo después de ser hallado sin 
vida. 

La combustión de basuras prendió en los matorrales próximos 

Incendio en el vertedero 
ihcontrolado de Besalú 

Besalú.— A primeras horas de la 
tarde de ayer lunes se detectó un 
incendio en el vertedero municipal 
de Besalú, situado en la carretera 
de Seuda. 

La propia combustión del verte
dero incontrolado supuso que se 
prendiese fuego en los matorrales 
próximos al vertedero, no obstan
te el hecho dé que los campos de 
cultivo colindantes estuviesen re
cién labrados evitó la expansión 
del fuego. 
-E l propio ayuntamiento de Be
salú se ocupó de avisar a los Bom
beros de la Generalitat, siendo los 
de los parques dé Banyoles y Olot 
los que tomaron parte en la extin
ción del incendio. 

Vertederos conf l ic t ivos 

Los vertederos municipales in
controlados han supuesto, en nu
merosas ocasiones, graves peli
gros de incendio forestal. En este 
sentido el pasado verano la Gene
ralitat promulgó diversos expe
dientes contra ayuntamientos que 
mantenían en funcionamiento ver
tederos incontrolados sin condi
ciones de seguridad adecuadas. 
Algunos de ellos han sido motivo 
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El vertedero de Besalú se halla a poca distancia de la población. 
(FotoJULI). ' 

de polémica como el vertedero 
municipal de Santa Coloma de 
Farners o el de Palamós. 

El vertedero de Besalú se halla 
en la carretera de Béuda, pobla-. 

ción donde la Generalitat prevé 
ímstalar el futuro vertedero comar
cal de la Garrotxá. Besalú precisa
mente es uno de los focos de opo
sición más importante al proyecto 
de vertedero comarcal controlado. 

Robomlllonaiio 
enPlatjad'Aró 

Platja d 'Aro . -A las 14'30 
horas del pasado domingo, 
la subdita danesa Teresa 
Heleria Bienkowska denun
ció ante e¡ Puesto de la 
Guardia Civil de Platja d'Aro 
el hurto de sú bolso en el 
supermercado «Spar» de 
está localidad. . 

El citado bolso contenía 
442.000 pesetas en moneda 
alemana y diversas joyas va
loradas en 30.000 marcos, al 
cambio algo más de dos mi
llones de pesetas. 

Detenido por 
amenazas 

El domingo por la tarde 
Francisco J.M. fue detenido 
en Olot por. amenazar con 
un arma de caza al propieta
rio del bar «El Cocodrilo» de 
esta localidad. 

Según parece, Francisco 
J.M. había bebido más de la 
cuenta, por lo que el propie
tario del establecimiento se 
negó a servirle la bebida al
cohólica que solicitaba: Trjas 
una discusión verbal, Fran
cisco se ausentó del bar re
gresando con una escopeta 
de caza, al parecer cargada. 
La Policía Municipal detuvo 
a Francisco J.M., quien en 
las próximas horas pasará a 
disposición judicial. 

meca-r^nd 

5á 
Le ofrece instalar un centró 
audiovisual de mecanografía, 
taquigrafía y otras materias: 

ijÚLTIMAS POBLACIONES 
DISPONIBLES 

EN LA PROVINCIA!! 

LA BISBAL • PALAFRUGELL 
PALAMÓS • ROSES 

RIPOLL • PUIGCERDÁ 

Infórmese en; MECA RAPID 
Centro colaborador del INEM 

Via Augusta, 166, 1°, 2^ 
Tel.(93)200 91 19de9a2I h. 

08006 BARCELONA, 

> < ( j y ^ £ " X r J k ^ ^ Inauguració: .1'7 de juliol 
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" " ^ D i S C O t e G a ^^^ Bahía de Roses 

Arxiu Municipal de Girona. Sitios de Gerona, Los. 14/7/1987. Pàgina 43



societat, avui, dimecres, 15 de juliol del 1987 

L'acció la van realitzar tres lladres professionals 

Espectacular robatori a Londres 
amb dos mil milions de botí 

AFP 
LONDRES — Un dels robatoris més 
importants d'aquests segle a Londres 
és el que es va realitzar diumenge 
passat en una acció que, segons les pri-
meres investigacions, podria suposar 
un botí per als seus autors d'uns deu 
milions de lliures esterlines, més de 
dos mil milions de pessetes. Scotland 
Yard va començar ahir al matí la re-
construcció dels fets. 

El cop es va fer diumenge passat, a 
ple dia, poc després del migdia-, al 
barri cèntric de Londres, al centre de 
dipòsit de valors Knightsbridge, situat 
just clavant dels famosos magatzems 
Harrod's. Per la seva banda, Scotland 
Yard no va fer públic el robatori fins 
, luns a la nit. L'operació es va desen-
volupar dins la més absoluta simplici-
tat, segons han manifestat responsa-
bles del centre de dipòsits, «es tracta 
de persones molt tranquil·les —van 
dir— molt concentrades, que havien 
planificat el cop pas a pas, uns professi-
onals». 

Els cl ients , 
nerviosos 

Els clients del centre de dipòsits van 
començar a presentar-se ahir al matí a 
aquesta mena de banc, ja que estaven 
inquiets per saber si els lladres havien 
visitat també els seus tresors. La senyo-

esqueles 
Telf. 253.36.89 
ARIBAU, 126 

ra Rose Mary Robertson, filla d'un 
joier, ja va saber dilluns al vespre, que 
les joies i l'argenteria de la família 
havien desaparegut del cofre que es 
trobava al centre de dipòsits. 

Segons Scotland Yard, serà molt di-
fícil de determinar el valor exacte del 
botí aconseguit pels lladres, ja que els 
clients d'aquest centre no tenien l'o-
bligació de declarar el valor dels objec-
tes o documents que dipositaven al 
cenre. Les primeres estimacions de la 
policia assenyalen que aquesta operació 
ha estat realitzada amb una gran preci-
sió. 

Tranquil·litat 
i sang freda 

Diumenge passat, al matí, el direc-
tor del centre de dipòsits va rebre una 
trucada telefònica d'un home que es 
presentava com un client potencial, 
però que volia comprovar la seguretat 
del centre. El director, M. Parvez 
Latif, va donar cita al seu interlocutor 
per al mateix diumenge al centre de di-
pòsits. Unes hores després, dos 
homes, amb l'aspecte de dos respecta-
bles homes de negocis, es van trobar 
amb Parvez, tal i com havien quedat. 
Parvez Latif els va conduir personal-
ment fins la cambra on es troben els 
4.000 cofres protegits per importants 
sistemes de seguretat. Aleshores, els 
dos homes van treure dels maletins, 
amb tota la calma del món, una esco-
peta i una pistola, i van amenaçar el di-
rector del centre i l'únic guardià que 
l'acompanyava. La resta va ser bufar i 
fer ampolles. Van començar a obrir 
cofres, no pas tots, i van extraure 
joies, diners, documents i valors diver-
sos, mentre un tercer home de la 
banda vigilava l'exterior, assabentat 
que tot anava bé, mitjançant un walkie 

La policia examina els cofres buits del centre de dipòsits de valors, a la recerca 
d'un senyal per trobar els autors del robatori 

talkie. Després de treballar intensa-
ment durant una hora, els tres homes 
van desaparèixer. El director del 
centre, encadenat, no va poder donar 
l'alarma fins dues hores després. 

El botí, que ara es calcula en deu 
milions de lliures, quedaria per sota 
d'un dels altres grans cops, realitzat 
l'any 1983 a l'aeroport de Heathrow, 
on els lladres van aconseguir vintó-sis 
milions de lliures. 

Scotland Yard ha 
començat a 
investigar i diu 
que és una 
operació precisa 

Interroguen tres 
persones 

No hi ha cap 
detingut per 
l'assassinat 
de la nena 

d'Arbúcies 
AVUI 

ARBÚCIES - Encara no hi ha cap 
novetat en relació amb l'assassinat 
de Montserrat Àvila, segons va con-
firmar ahir el Govern Civil de Giro-
na. Un portaveu del qual va manifes-
tar que de moment «s'estan compro-
vant pistes, però no hi cap novetat». 
Monserrat Àvila, de 14 anys, va ser 
trobada morta diumenge a la matina-
da, a la carretera que va de Sant 
Hilari Sacalm, població en què vivia 
la nena, a Arbúcies. 

Segons l'autòpsia, practicada pel 
forense de Santa Coloma de Farners, 
Montserrat va morir a causa d'un cop 
fort al cap amb un objecte contundent, 
que li va produir el trencament de la 
massa encefàlica. L'autòpsia també 
ha revelat que no havia estat violada 
en contradicció amb el que es va co-
mentar entre el veïnat. 

La investigació no descarta la pos-
sibilitat que Montserrat no fos assas-
sinada sinó atropellada per un auto-
mòbil. 

Les investigacions se centren prin-
cipalment en persones conegudes per 
la víctima, ja que es pensa que l'as-
sassí podria ser una persona que 
Montserrat conegués molt bé. Con-
cretament se sospita d'un home de 
Sant Hilari Sacalm. En relació amb 
el cas, la guàrdia civil ha interrogat 
ja tres persones, però no ha fet cap de-
tenció. Una de les persones interroga-
des és un home d'uns 40 anys que feia 
sovint regals a la nena i que segons la 
família li tenia «una estima especi-
al». Un germà de la víctima ha dit 
que un quart d'hora abans de mitjanit 
un veí del carrer on vivien va sortir 
amb Montserrat. La seva família no 
va saber-ne res més fins que un altre 
veí del poble va localitzar el cadàver 
diumenge a dos quarts de set. 

Segon 
aniversari de + 

JOAN MARFANY 
i FONT 

Que mori el dia 15 de juliol del 1985 
A C S 

La teva muller t'estima i no Coblida. 
Es prega una oració. Gràcies. 

Aniversari 
del traspàs 

d'ISIDRE LLAUri 
i FONT 

1 5 - 7 - 1 9 8 3 
Familiars i amics conservem viu el 

record de la seva estada entre nosaltres. 

t 
RAMON FAUS i ESTEVE 

President Honorífic de la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya, morí el 

proppassat dia 11 de juliol 

Demà, dia 16, a les 6 de la tarda, la seva família oferirà 
una missa per la seva ànima al Santuari de Sant Antoni (PP. 
Franciscans), carrer de Santaló, 80. 

Els membres de la Comissió Jurídica Assessora i el perso-
nal del Departament de Justícia us agrairan un record en les 
vostres oracions. 

t 
RAMON FAUS 

i ESTEVE 
Notari jubilat 

vidu d'Hermínia Pascuchi i Cardona, 
morí el passat dia 11 de juliol, a l'edat 
de 85 a.. , s, confortat amb els Sants 

Sagraments i la Benedicció 
Apostòlica 

La seva esposa, fills, fills polítics, néts, 
besnéts, germans i família tota, us pre-
guen que el tingueu present a les vostres 
oracions. Demà dijous dia 16, se cele-
brarà una missa funeral per la seva 
ànima al santuari de Sant Antoni (PP 
Franciscans) del carrer Santaló, 80, a 
les 6 de la tarda. 

t 
EN JAUME ALSINA I LLADÓ, 

natural de La Riba, 
ha mort a Barcelona confortat amb els Sants Sagraments i la 
Benedicció apostòlica el dia 14 de juliol de 1987, als 81 anys 

d'edat 
A.C.S. 

Els seus afligits: esposa, Teresa Badell i Badell; fills, Teresa i Jaume; 
fills polítics, Abelard Asbert i Glòria Gonzàlez; néts, nebots, cosins i família 
tota, ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen la caritat de voler-
lo tenir present en llurs oracions. L'enterrament serà demà dia 16, a les 
9,20 hores, al carrer Sancho de Àvila núm. 20, on se celebrarà la cerimò-
nia religiosa per a l'etern repòs de la seva ànima. A continuació es traslla-
darà el difunt al cementiri de Les Corts. 

NO S'INVITA PARTICULARMENT 

La Generalitat reclama més ajudes a Madrid 

No hi ha prou diners per a 
l'educació especial 

Xavier Gafarot 
BARCELONA — Els centres d'educació especial de Catalunya en règim privat 
han patit aquest any un fort endeutament econòmic o bé han hagut d'exigir als 
pares dels alumnes unes quotes mensuals molt elevades, ja que no han rebut la 
subvenció oficial que necessitaven per tal de poder oferir el seu servei gratuïta-

" T f Federació Catalana pro Persones amb Disminució Psíquica (APPS), orga-
nisme que aglutina el 60 per cent dels centres afectats, ha manifestat reiterada-
ment el seu disgust davant d'aquesta situació, ja que, segons s'estableix a la llei 
orgànica del dret a l'educació (LODÉ) i en els concerts amb la Generalitat, l'edu-
cació especial (EE) esdevé un servei gratuït. 

La LODE va elaborar un tipus de concerts econòmics que s'establien amb 
aquests centres, en els quals s'excloïen un seguit de serveis que les escoles oferien 
i que la nova regulació no contemplava. Així, des de l'aplicació de la LODE, el 
servei professional dels assistents socials i els educadors físics van quedar fora 
dels concerts, i els centres que els van voler conservar ho van haver de fer de 
manera extrapressupostària. 

Segons un estudi fet per la mateixa Federació pro Persones amb Disminució 
Psíquica, d'acord amb un altre informe elaborat pel departament d'Ensenyament, 
les despeses generals de funcionament per aula i any en un centre d'EE se situen 
en 1.123.819 pessetes, de les quals tan sols es reben 424.849 de l'Administració 
central. 

-J- RAMON FAUS i ESTEVE 
Notari jubilat, vidu d'Hermínia Pascuchi i Cardona morí el passat dia 11 de 

juliol a l'edat de 85 anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció 
' Apostòlica 

La seva esposa, fills, fills polítics, néts, besnéts, germans i família tota, us preguen 
que el tingueu present a les vostres oracions. Demà dijous dia 16, se celebrara una 
missa funeral per la seva ànima al santuari de Sant Antoni (PP Franciscans) del carrer 
Santaló, 80, a les 6 de la tarda. 
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Una màquina de 
rentar amputà el 
braç a una noia 
de Lloret 
LLORET DE M A R . - Maria 
Isabel Gómez Pena, una jove 
de vint-i-dos anys que viu al 
carrer Màrtirs de Lloret de 
Mar, va patir l 'amputació 
traumàtica del braç dret di
lluns al vespre, mentre inten
tava rentar roba en una buga
deria pública. La jove s'en
ganxà el braç amb una de les 
màquines de l 'establiment. 

La noia va ser traslladada 
primer a l'Hospital de Lloret i 
després a la clínica Santa Fe 
de Sabadell, on se li reimplan

t à el braç amb tècniques de 
microcirurgia. 

Després de patir l 'accident 
Maria Isabel Gómez va.„ser 
duta per un particular a l'hos
pital de Lloret, on se II practi
caren les primeres cures i 
s'introduí el braç amputat en 
una bossa amb gel i aigua. 
Posteriorment una ambulàn
cia de la Creu Roja traslladà la 
noia fins a la clínica Santa Fe 
de Sabadell, on va ser sotme
sa a una operació de reim-
plantació que va acabar amb 
èxit. Maria Isabel Gómez ro
mania ahir a la tarda ingressa
da a la UCI de la clínica Santa 
Fe de Sabadell i la seva evolu
ció era favorable. 

Detenen els 
autors de dos 
robatoris a bars 
GIRONA.- Antonio A.F. va 
ser detingut diumenge passat 
per una patrulla de la Policia 
nacional mentre presumpta
ment intentava forçar la porta 
de la cafeteria Derma, del ca
rrer Pare Coll de Girona. El su
posat pispa duia una bossa 
d'esport amb eines i va ser 
posat a disposició judicial per 
temptativa de robatori. 
- D'altra banda, ahir va ser 

detingut Joaquín Aliaga de 
Aro, que-presumptament va 
ser l'autor d'un robatori al bar 
meson Joel, del carrer Abat 
Oliva. Joaquin Aliaga pre
sumptament va forçar la por
ta exterior del bar amb un gat 
hidràulic i després de trencar 
els vidres de l'entrada va ro
bar les vint mil pessetes de la 
caixa, els diners de les escu
rabutxaques, tabac, i una 
ràdio-cassette. 

Mor a Anglès 
mentre estassava 
bardisses 
A N G L È S . - Àngel Xifra Tura, 
veí d'Anglès de seixanta-dos 
anys, va ser trobat mort di
lluns ai migdia èn un solar del 
carrer Inverneda d'Angiès. 
Segons fonts de la guàrdia ci
vi l , í'home va morir mentre, 
estava estassant ies mates 
de! solar a causa d'un infart o 
una embòlia. El doctor del po
ble va certificar que Àngel Xi
fra morí per causes nalurais. 

JOIES 
JOIES A üíiEiTAT 

DE PREU 

i PER CESS, i \MENT 
D E N E G O C i A BANYOLES 

C/. Santa ft/laria, 12 
BAiMYOLES 

La Guàrdia Civil descarta que fos un robatori o un accident 

L'alcalde de Sant Hilari demana 
serenitat davant la mort de la jove 
SANT HILARI SACALM (De la 
nostra Redacció, per Jofre Fer
rer).— L'alcalde de Sant Hilari 
Sacalm, Xavier Rossell, va fer 
ahir una crida radiofònica'a la po
blació per demanar ais veïns de 
la localitat que mantinguessin la 
serenitat i evitessin fer especula
cions i falses acusacions sobre 
les circumstàncies que es pugui 
suposar que van envoltar la mort 
de la nena de 14 anys Montser
rat Àvila Jiménez, ocorreguda 
diumenge passat a la matinada. 
La Guàrdia Civil, que diumenge 
va prendre declaració a tres 
veïns de la família que posterior
ment foren posats en llibertat, 
va recollir ahir manifestacions 
per les cases del poble, però no 
es va produir cap detenció. 

Assassinat 

Res no s'havia aclarit encara 
ahir a la nit, a l'hora de tancar 
aquesta edició, sobre les cir
cumstàncies que van envoltar la 
mort de la nena presumptament 
assassinada. Descartats pel re
sultat de l'autòpsia els pretesos 
abusos deshonestos que s'ha
vien insinuat al principi, els 
agents que porten la investiga
ció ja han descartat a hores d'ara 
la possibilitat que. Montserrat 
Àvila hagués mort atropellada 
per algun vehicle. La versió que 
la nena hagués mort atropellada 

•per un camió va circular per Sant 
Hilari en un primer moment, però 
no lliga en absolut amb l'estat 
que presentava el cadàver, en 
què no s'observava altre signe 
de violència que el fort cop al 
cap que li va produir «esclat cra
nial I pèrdua de massa encefàli-

El cos de Montserrat Àvila —la foto 
és de quan va fer la primera comu
nió— va ser trobat a uns cinc-cents 
metres del poble, al costat de la car
retera que va de Sant Hilari a Santa 
Coloma, on indica la fletxa. Foto: 

Joan Castro. 

ca», en termes mèdics. 
Fonts de la investigació asse

guraren així mateix, que també 
quedava totalment descartada la 
hipòtesi del robatori. A la casa 
no es va trobar a faltar res i la ne
na duia cinc mil pessetes a la 
butxaca quan fou trobada morta 
al peu de la carretera. Els agents 
que porten el cas creuen que es 
tracta d'un assassinat, i tot sem
bla indicar que l'autor dels fets 
podria haver estat un conegut de 
la família, o una persona que t in

gués la confiança de Montserrat 
Les investigacions policials se 

centren en el fe t que la noia va 
sortir precipitadament de casa 
seva: els pares de Montserrat 
Àvila, que es trobaven en el bar 
El Toc de Sant Hilari quan ia noia 
abandonà el seu domicili, troba
ren el televisor i els llums ence
sos, quan tornaren a casa. 

Les declaracions de l'alcalde 
de Sant Hilari estan relacionades 
amb els continus comentaris que 

es fan a la població i, amb les es
peculacions que han fet córrer 
els veïns. Xavier Rossell afirmà a 
PUNT DIARI, i a través de les 
ones radiofòniques, que «s'ha 
de mantenir la serenitat i no fer 
falses acusacions». Rossell afegí 
que «tothom dóna la seva versió 
i ningú no té la veritat». Rossell 
temia ahir que pogués produir-se 
un fenomen similar al d'Anglès, 
quan el poble acusà Maria Vi-
nyoles de la mort de la seva ma
re. 

Porten tota la família a declarar 
La Guàrida CiviJ de Sant Hilari 

va cridar^ ahir a declarar tota la 
família "de Montserrat Àvila. 
L'objectiu de les investigacions 
policials estava ahir en la versió 
dels germans de la noia que es
taven amb ella quan va sortir de 
casa. Segons informaren fonts 
policials, un dels germans petits 
— Montserrat Àvila era la segona 
de nou germans— declarà que la 
jove va sortir precipitadament de 
casa seva, acompanyada per un 
conegut, la identitat del qual no 
ha estat facilitada. Diumenge 

van anar a declarar tres veïns de 
-la noia. 

Els pares de Montserrat Àvila 
no s'assabentaren de la seva 
mort fins diumenge al matí, quan 
la mare va anar a comprar i els 
veïns comentaren que s'havia 
trQbat una jove morta però que 
no havia estat identif icada. 
Montserrat Àvila vigilava els 
seus germans quan els seus pa
res eren fora i si bé trobaren es
trany que la nena no hi fos quan 
tornaren del bar El Toc de Sant 
Hilari, no començaren a témer 

per ella fins que la mare sentí co
mentaris del succés. 

Cinc mil pessetes 
A Sant Hilari tothom comenta

va ahir el fet que Montserrat Àvi 
la sortís de casa seva amb cinc 
mil pessetes. La Guàrdia Civil no 
ha donat cap explicació sobre 
aquest aspecte, si bé fonts poli
cials confirmaren ahir que era un 
dels temes de la investigació, 
juntament amb la declaració dels 
germans petits, que, segons la 
Guàrdia Civil, «queden fora de 

qualsevol t ipus d'influència a 
l'hora d'explicar el que van veu
re». 

A quarts de dotze d'ahir el 
vespre encara continuaven les 
declaracions dels familiars de la 
víctima al quarter de Sant Hilari, 
on es va desplaçar la dotació de 
la brigada de la policia judicial de 
la Guàrdia Civil de la Comandàn
cia de Girona que segueix les in
vestigacions. Contra el que s'ha
via anunciat al principi, ahir es 
desmentí que s'esperés una de
tenció immediata. 

Estaven amagats en un apartament 

Troben més cartutxos de 

CASTELLÓ D'EMPÜRÍES (De la 
nostra Redacció).— La Guàrdia 
Civil d'Empúria-brava va desco-, 
brir, absns d'ahir al vespre, dis
set cartutxos de goma-2, en uns 
apartaments d'aquesta urbanit
zació situada en ei terme niunic;-
pai de Casteüó d'Empúrie.?. La 
Guàrdia Civil descarta que els 
cartutxos puguin ten'r reiació 

amo un qrup ts r.nsca, perc s: es 
creu que hi ha una connexió amb 
sis vint quiíos ds goma-2 Que ei 
viní-i-vuit de maig passat es van 
trobar a la urbanització. 

Els explosius es-trobaren a i'in-
íerior d'L;na bossa de D'SSÍÍC en 

un apartament emplaçat en el 
número 2S del carrer Creus 
d'Empúria-brava. L'apartament 
és propietat de Joaquim'Camps 
Moreil i el tenia iiogat al súbdit 
alemany F-Jií<oiai Dorobantu, que 
al.iegà davant ia Guàrdia Civi! 
aue desconeixia l'existència deis-
explosius, que pesaven dos qui-
•03 i mig. La Guàrdia Civii 
d'Empúria-brava féu explotar !a 
goiria-2, que es trepava en molt 
mai estat; es O'SÜ que portava 
moít de temps ar-nagaca. 

,La Guàrdia Civil investiga ara 
quina reiació hi ha amb ia íroba-
i!a dei mes de maiq. 

XA PUNXA D'EN JAP' 

- ^^^^ -
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La Farga es manifesta.— 
Els treballadors del grup la 
Farga han convocat per avui 
una nova manifestació per tal 
que les institucions entrin en 
el pla de viabilitat de l'empre
sa. El comitè d'empresa està 
estudiant, d'altra banda, la 
possibilitat de convocar una 
vaga general a la comarca. 
D Plana 8 

Massa anxovaires.— Els 
alcaldes de Roses i del Port 
de la Selva asseguren que és 
veuen desbordats, amb els 
mitjans que tenen a l'abast, 
pels anxovaires que vénen de 
fora. Tant Tun com l'altre es 
confessen incapaços de con
trolar la situació-als seus po
bles respectius. 
D Plana 10 

Els jutges, contra Bàrrio-
nuevo.— El Consell General 
del Poder Judicial va fer arri
bar ahir al Palau de la Mon-
cloa la «més enèrgica protes
ta» per les acusacions del mi
nistre Barrionuevo contra aU 
guns jutges del País Basc. Se
gons l'acord adoptat pel CG-
PJ, les afirmacions del minis
tre constitueixen «una pertor
bació de la independència ju
dicial». 
n Plana 18 , 

Cristo per Munoz.— El Gi
rona FC i el RCE Espanyol van 
arribar ahir a un acord i es van 
intercanviar els jugadors Mu-
fíoz i Cristo. Així, l'extrem gi
roní ha passat a integrar-se 
en l'equip espanyolista, men--
tre que «Cristo», un migcam-
pista ofensiu, defensarà la 
samarreta del Girona FC en la 
temporada 87-88. 

D Plana 22 

Serra pensa en Seül.— 
Andor Serra, regatista del 
Club de Vela Calella que for
ma tàndem amb el canari Luis 
Doreste en la categoria 
«Flying Dutchman», acaba 
de conquerir el mundiaJ a Kiel 
i ja està pensant de ferm en 
les Olimpíades de Seül. 
D Plana 25 

Especials.— En la nostra 
edició d'avui s'inclouen su
plements especials dedicats 
als municipis d'Ullà, Calonge 
i Quart. En el cas d'Ullà i en el 
de Quart, us oferim tota la 
programació de les Festes 
Majors i en el cas de Calonge, 
l'especial està dedicat al tra
dicional festival de música. 
D Planes 27 a 37 . 

El president de la Diputació creu que s'ha de potenciar més la institució 

Arnau assegura que el nou càrrec 
«incomoda» el seu amic Nadal 

D Plana 3 

Va morir després de passar fac
tures.— Montserrat Àvila, de catorze 
anys, que fou trobada morta diumenge a la 
rhatinada a la sortida de Sant Hilari, va mar
xar de casa seva, dissabte a la nit, per passar 
factures a un veí, Josep Tallada. Segons ex
plicà ahir una amiga de Montserrat Àvila, Pi
lar Torres, de dotze anys, la jove li deixà dit 

que anava a casa del veí. Pilar va acompa
nyar la seva amiga fins a tres quarts d'onze 
de la nit del dissabte. La mare de Montserrat 
Àvila comentà que dissabte Josep Tallada 
s'havia presentat diverses vegades pregun
tant per la noia, que era fora de casa. La fa
mília de Montserrat, amb pocs recursos.eco-
nòmics, no s'explica com és que la jove por

tava cinc mil pessetes a la butxaca quan fou 
trobada morta per un veí de Sant Hilari. La 
Guàrdia Civil segueix tres pistes diferents so
bre els fets i espera que en els propers, dies 
es pugui aclarir el crim. A la fotografia, els 
germans de la víctima a la porta de casa se
va. Foto: Eli Ros. 
D Plana 48 
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Volia endur-se'n 
una màquina 
enregistradora 
per cobrar uea 
lletra 
GIRONA. - Martí Fabreiies 
Esteva fou detingut, abans 
d'ahir per la policia quan in
tentava emportar-se'n la mà
quina enregistradora de la 
carnisseria propietat de Da-

. mià Cuderch, al Pont Major. 
El detingut va entrar a l'esta
bliment armat amb una barra 
de ferro, i després de trencar 
el mostrador de la carn i 
amenaçar la dependenta, in
tentà emportar-se la màquina 
enregistradora. En el moment 
de la seva detenció Martí Fa
breiies afirmà que la seva in
tenció era cobrar una lletra de 
1 8 0 . 0 0 0 ptes. que li devia el 
propietari del local. El detin
gut fou posat a disposició ju
dicial per temptativa de roba
tor i , amenaces amb arma 
blanca i destrosses a l'esta
bliment, i després de decla
rar, fou posat en llibertat. 

Troben el cos del 
caporal que 
estrangulà la 
seva dona 
WIADRID.— El cadàver del 
caporal de la Guàrdia Civil Se-
gundo Villegas de trenta-tres 
anys, que estrangulà la seva 
esposa dilluns passat a Tude
la (Navarra), va ser trobat ahir 
a Madrid, a la Dehesa de la 
Villa, amb un tret al cap. Se-
gundo Villegas tenia al seu 
costat un revòlver i portava 
una motxilla amb diverses 
pertinences personals. Ei ca
poral va estrangular la seva 
esposa, Maria Angeles Cam
pa, de trenta-tres anys, i la 
deixà lligada pels psus al llit 
de matrimoni. 

Detenen dos 
individus quan 
estaven robant 
coure a Montjuïc 
GIRONA.— Dos lladres, José 
Milan Herrera i Juan Antonio 
Bravo, van ser detinguts 
abans d'ahir al vespre per la 
policia de Girona, quan roba
ven coure i d'altres materials 
en els magatzems que l'em
presa promotora Urvisa té a 
•Montjuïc. En el moment de la 
detenció ja havien aconseguit 
forçar la porta 1 estaven reco
llint el botí.' 

La mare de Montserrat Àvila no s'explica com la seva filla podia portar cinc mil pessetes a la butxaca. Foto: Eli 
Ros. 

Un veí l'havia cridat unes quantes vegades 

La nena de Sant Hilari sortí 
de casa per passar factures 

S A N T HILARI S A C A L M (De la nos t ra Redacc ió , per X e v i X i r -
gu ) .— M o n t s e r r a t À v i l a , la nena de ca to rze anys de San t Hi la
ri que f o u t r obada m o r t a d i umenge a la ma t i nada , va sor t i r de 
casa seva la n i t de d issab te per anar a passar f ac tu res a casa 
d ' u n ve í , Josep Ta l lada , segons exp l icà ahir Pilar To r res , una 
de les a m i g u e s de M o n t s e r r a t . Pilar To r res a c o m p a n y à M o n t 
serrat Àv i la f ins poc abans de les onze de la n i t de d issab te . 
La Guàrd ia Civi l i n f o rmà ahir que es segue ixen t res p is tes d i -
f e ren t s ' sob re l 'assass inat , men t re que ei Ju t j a t d ' i n s t r u c c i ó 
número u de Santa Co loma de Farners ha ober t d i l igènc ies so
bre el cas . 

quia. Segons la seva amiga Pilar 
Torres, «la Montserrat tenia un 
caràcter obert i es feia amb toí-
hom. De vegades semblava que 
no tenia catorze anys». Alguns 
veïns coincidiren ahir a afirmar 
que Montserrat no aparentava 
l'edat que tenia; van dir que 
semblava més petita. 

La mare de Montserrat Àvila 
no s'explica com podia la seva f i 
lla portar cinc mil pessetes a la 
butxaca quan fou trobada morta 
amb un cop que li obrí el cap, a la 
sortida del municipi en direcció a 
Arbúcies. Segons la versió de 
Joan Miralpeix, el veí que desco
brí el cadàver, la-noia, a més de 
les cinc mil pessetes, duia a se 
bre tres anells i un rellotge. La fa
mília Àvila té pocs recursos eco
nòmics i en diverses ocasions 
havia requerit l'ajut dels veïns i 
de Càritas Diocesana, que els 
havia facilitat roba. 

Montserrat era la segona de 

La mare de Montserrat Àvila 
explicà ahir que Josep. Tallada 
havia anat a buscar diverses ve
gades la seva filla dissabte, però 
Montserrat es trobava fora de 
casa. Una de les amigues de la 
noia morta, Pilar Torres, de dot
ze anys, comentà, ahir que 
Montserrat ii explicà que se 
n'anava a passar factures a casa 
de Josep Tallada. 

Pilar Torres acompanyà Mont
serrat Àvila fins a tres quarts 
d'onze de la nit de dissabte. Fins 
a aquella hora, la jove morta ha
via estat vigilant els seus ger
mans petits i, segons la mare, 
els estava preparant el sopar. Els 
veïns asseguren que Montserrat 
Àvila sempre cuidava els seus 
germans i que sovint jugava amb 
ells al carrer. 

La noia era coneguda en el 
municipi perquè durant quatre 
anys anava per les cases repar
tint el butlletí que edita la Parrò-

nou germans. Fa quatre anys es 
va morir un germà petit com a 
conseqüència d'una infecció. La 
noia, que estudiava sisè curs 
d'Educació General Bàsica en el 
col.legi públic Doctor Morales de 
Sant Hilari, era la que es feia càr
rec de la llar quan els seus pares 
no hi eren. 

El Govern Civil de Girona infor
mà ahir que el titular del Jutjat 
d'Instrucció número u de Santa 
Coloma de Farners ha obert dili
gències sobre el cas, per bé que 
no s'ha produït cap detenció. 
Fonts de la Guàrdia Civil de Sant 
Hilari, que ahir continuava l'in
terrogatori de veïns i familiars, 
explicaren que la investigació es 
centra en tres pistes concretes i 
que en els dos dies pròxims s'es
pera poder aclarir aquest cas, 
que ha conmogut la població. 

En el moment en què Montser
rat Àvila marxà de casa seva els 
seus pares eren al bar el Toc de 
Sant Hilari. Fins diumenge a dos 
quarts de deu del matí la família 
no denuncià la desaparició de 
Montserrat. Quan van anar a 
comprar s 'assabentaren que 
s'havia trobat una noia morta als 
afores de Sant Hilari. L'home 
que descobrí el cadàver, explicà 
ahir que molts veïns de Sant Hi
lari es traslladaren fins al lloc on 
estava el cos per intentar identi
ficar la jove. 

Una rierada mata 

d un càmping 
dels Alps 
francesos 
ANNECY (De la nostra Re
dacció).— Almenys vint- i-
dues persones van perdre la 
vida i vint-i-cinc van desapa
rèixer en la inundació que 
abans d'ahir afectà un càm
ping de la localitat de Le 
Grand-Bornard, a França, a 
trenta quilòmetres a l'est 
d'Annecy i a uns cinquanta-
cinc de la frontera suïssa. Les 
instal·lacions del càmping 
van quedar totalment destruí-' 
des a causa de la rierada pro
vocada per una forta tempes
ta. 

El xàfec s'inicià prop de les 
set de la tarda d'abaris-
d'ahir, i en dues hores provo
cà el desbordament del riu Le 
Borne, les aigües del qual 
arrossegaren terra, fang, les 
branques dels arbres de la vo
ra del riu i pedres de grans di
mensions. El càmping, que es 
trobava a poca distància del 
riu, fou devastat totalment. 
Les instal.iacions eren ocupa
des al cent per cent amb 3 3 5 
estiuejants, la majoria d'ells 
de nacionalitat francesa. 

Després de la catàstrofe, el 
càmping quedà convertit en 
una muntanya de fang, en un 
radi d'uns tres quilòmetres, 
ón els equips de rescat loca
litzaven tendes de campa
nya, caravanes i cotxes. Els 
equips de rescat assenyala
ren que hi ha poques esperan
ces de trobar amb vida les 
més de vint-i-cinc persones 
desaparegudes. Les primeres 
operacions de recerca van 
iniciar-se amb un equip de 
més de dos-cents homes, en
tre bombers, gendarmes i 
submarinistes, els quals in
tentaven localitzar possibles 
cossos en les aigües del riu Le 
Borne. 

La tempesta, que s'havia 
iniciat al port de La Colombiè-
re, continuà al llarg de dues 
hores, i provocà una rierada 
d'uns cent metres d'ampia-
d-a. A h i r al m a t i v a n 
incorporar-se diferents cos
sos de seguretat de l'Estat 
francès, amb una dotació de 
dos-cents homes, equipats a 
més, amb dos helicòpters de 
protecció civil. Quant a les, 
persones desaparegudes, el 
nombre total encara no ha es
tat calculat, ja que a les que 
es trobaven inscrites a les llis
tes dél càmping, cal afegir-hi 
les que han estat denuncia
des posteriorment pels eus 
familiars. 

I N F O R M À T I C A 

GOLD 

- ORDINADORS 
- PROGRAMES 
- ENSENYAMENT 
- SERVEI TÈCNIC 
- LEA3ING • 
- FINANCACIÓ 

P.V:PV D E S D E 99 .Q0aPTES, 

^u 
Distribuïdor oficial: 

NITRQNi 

lòaca gironina. ia> 
Trav. de la Creu, 23 entol. 2= - Tels. 20 20 69 

GIRONA 
21 84 34 

"LA PUNXA D'EN JAP' 

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 16/7/1987. Pàgina 48



r i 

Detenidos en 
Torroeilaal 
intentar cobrar 
ciieques 
robados 

Torroella de Montgrí.— 
Jaume Montaner Monllor, 
de 21 años de edad, natural 
y vecino Barcelona, y el sub
dito argentino residente en 
Barcelona, Héctor A. Ne-
groni, de 34 años de,edad, 
fueron detenidos a lasM7 
horas del pasado mat'tes por 
la Guardia Civil cuando in
tentaban cobrar unos che
ques robados en la Agencia 
de Viajes «Escalatour», de 
Torroella de Montgrí. Efecti-
yos de la Guardia Civil de 
esta localidad, que fueron 
-avisados, lograron detener a 
las dos personas que inten
taban cobrar cheques de 
viaje robados, para lo cual 
se valía de pasaportes y do
cumentación faísa. 

Tres menores, 
detenidos por 
robo a mano 
armada en 
Blanes 

A. ABRIL 

Blanes.--El pasado sába
do una vecina de Blanes fue 
objeto de un robo perpetra
do por tres jóvenes que 
irrumpieron armados en su 
domicilio. Después de reali
zar la correspondiente de
nuncia la Policía Municipal 
procedió a la identificación y 
detención dé R.V.R., J.Z. y 
J.M.P., todos menores de 
edad y delincuentes habitua
les, quienes se confesaron 
autores del delito. Tras pres
tar d e c l a r a c i ó n , f u e r o n 
puestos a disposición del 
Juzgado de Instrucción de 
Santa Coloma de Farnérs e 
ingresaron en la prisión de 
Girona. 

Por otra parte, en días pa
sados se procedió al registro 
del apartamento de dos indi
viduos, apartamento que es
taba alquilado en el comple
j o «Pins sur M.er» de Blanes, 
hallándose 17 gramos de es
tupefacientes (cocaína y he
roína) y 605.000 pesetas en 
metálico. 

Dos independéntistas condenados por fa acción del 19 de abril de 1986 

Arresto y multa por borrar rótulos 
de la estación de la Renfe 

REDACCIÓN 

Girona.— Dos de los cinco inde
pendéntistas catalanes que fueron 
juzgados el-pasado día 2 en el Juz
gado de Distrito N° 3 de Girona 
por la «acció normalitzadora» del 
19 de abril del pasado afíó, ha.n 
sido condenados a cinco días dé' 
arresto menor y multa y a indem
nizar a la Renfe en la cantidad de 
5.920 pesetas. Las otras tres-per
sonas acusadas por estos hechos 
han sido ábsueltas al no haber 
quedado probada su participacióp 
directa en los hechos. 

Los hechos que fueron juzgados 
habían acaecido en el cursó de 
una anunciada acción normaliza-
dora en la que unos cincuenta in
dependéntistas se presentaron en 
la Estación de la Renfe de Girona^y 
comenzaron a borrar los rótulos en 
castellano, y alguno que estaba én 
catalán y castellano según refleja 
la sentencia, siendo esta acción 
iopedida por miembros de la Poli
cía IMacionalque estaban esperán
doles. En el transcurso del acto se 
produjeron varias detenciones. El 
día 2 de julio se celebró el juicio, 
que culminó con la detención de 
uno de los acusados por presunta 
desobediencia a la juez y su pues
ta a disposición del juez de guardia 
que decretó su libertad. 

En la sentencia dada a conocer 
ayer, la'^juez Montserrat Bastit de
clara probado que el día de autos 
Jordi Casáis y Joan Daunis, junto 
â  otras personas, procedieron á 
p in ta r con p in tu ra negra y 
«sprays» diferentes rótulos de 
Renfe. Al ser requerido por la Poli
cía el primero, intentó escapar. 

Hubo incidentes el día del ju ic io . (Foto DANI DUCH). 

pero fue detenido no sin que opu
siera resistencia. Referente a Joan 
Daunis, la Policía le requirió para 
que dejara de pintar, sin que hicie
ra caso, -por lo que fue detenido 
opusiendo leve resistencia. Entre 
el grupo de personas que se halla
ba en la Estación se encontraban 
Xavier Ros, Marceí Dalmau y Vir
ginia Martínez, que no ha quedado 
acreditado que llegaran a.'causar 
desperfectos ni que se opusieran a 
su detención. 

Los hechos probados son cons
titutivos de una falta, siendo res
ponsables Joi'di Casáis y Joan 
Daunis, que han sido condenados 
a la pena de 5 días de arresto me
nor por la falta de daños y a 3.000 
pesetas de multa por una falta 
contra el orden público. Asimis

mo, deberán indemnizar a Renfe 
en 5.920 pesetas. . 

El abogado defensor de los dos 
independént istas condenados, 
Manuel Mir, anunció que presen
taría un recurso. Entre los motivos 
que argumentó especificó que «en 
la sentencia se condena a mis 
dos defendidos a abonar una in
demnización de 5.920 pesetas a 
Renfe, cuando creo que ha que
dado acreditado que una perso
na cualif icada, como es el direc-
t o r d e R e n f e , r e n u n c i ó a 
cualquier indemnización en iina 
d e s ú s declaraciones».'Los tres 
independéntistas absueltos habían 
sido defendidos por el letrado se
ñor Geli, mientras que en nombre 
de Renfe actuó el abogado Caries 
Mascort. 

Intenta llevarse la caja registradora 
de una tienda para cobrar una deuda 

REDACCIÓN 

Girona.— Martí F.E. fue deteni
do por la Policía y puesto a dispo
sición judicial como presunto au
tor de un robo con violencia, 
amenaza con arma blanca y daños 
por los hechos ocurridos en la tar
de del lunes. El detenido al parecer 
intentaba cobrar una deuda . de 
180.000 pesetas al propietario de 

una carnicería del Pont Major, pbr 
lo que con una barra de hierro y 
un cuchillo,de sierra se personó en 
la mishna y al no poder cobrarla, al 
parecer.destrozó los cristales de la 
misma, las estanterías e intentó 
llevarse la caja registradora, no sin 
antes amenazar a la dependiente. 
Avisada ia Policía procedió a su 
detención. Siendo puesto poste
riormente en libertad por el juéz_. 

Al parecer el detenido declaró 

que la única intención que tenía 
cuando se personó en la carnicería 
propiedad de Damiá C. del Pont 
Major era la de cobrar la letra que 
le adeudaba el propietario del esta
blecimiento. Los daños causados 
no han podido ser evaludados, 
aunque al parecer son cuantiosos, 
ya que toda la carne que se halla
ba en la carnicería resultó afectada 
al romperse sobre la misma todos 
los. cristales. 

Se siguen 
pistas para 
inculpar al 
asesino de Sant 
Hilari 

Sant Hilari:— La Guardia 
Civil continúa las investiga
ciones en torno al asesinato 
de la niña de 14 años Mont
serrat Ávila, acaecido el pa-. 
sado domingo. El cuerpo de 
la niña fue hallado en térmi? 
no municipal de Arbúcies; al 
parecer en un lugar donde 
no murió. La juez de Santa 
Coioma és duien dirige per
sonalmente la investigación 
y todo parece apuntar a que 
existen pistas que podrían 
conducir a la detención del 
asesino. El hecho de que la 
Guardia Civil hubiera toma
do declaración a varias per
sonas de la localidad, ha de
sa tado • los r umores 
populares, aunque todo in
dica que las investigaciones 
se dirigen a un punto muy 
concreto. Hasta ahora han 
declarado los miembros de 
la familia de la riiña muerta y 
quizás en sus declaraciones 
podría hallarse la pista defi
nitiva que condujera a la lo-
calización del autor de tan 
salvaje hecho. En un primer 
momento se llegó'a sospe
char que la niña no hubiera 
estado forzada, lo que des
cartó la autopsia, pero más 
que nunca vuelve a tomar 
cuerpo la hipótesis de los 
abusos deshonestos para 
desmarañar tan trágico su
ceso^. La relación de amistad 
mantenida por una persona 
de la población con la niña 
asesinada y anteriormente al 
parecer con su hermana ma
yor está siendo examinada 
con lupa por ia Guardia Civil 
que sin embargo busca una 
prueba concreta para proce
der a una detención. Ésta no 
llegará sin pruebas inculpa-
torias claras. 

JOYAS 
JOYAS A MITAD DE PRECIO 
. POR CESE NEGOCIO EN 

BANYOLES 

C/. Sta. Maria. n ° 12 
BANYOLES 

al pan... pan 
y al vino... vino 
y para MUEBLES 

MUEBLES 

TARRAGONA 
• GIRONA 

Ctra. de Barcelona, 41 
•PALAFRUGELL 

Torres Jonama, 32 
• S. FELIU DE GUÍXOLS 
' Ctra. de Girona, 57 

BUT LLETA D E S ü B SC RI PC I O 
Desitjo subscriure'm al DIARI DE GIRONA des de! dia 
Subscriptor .......;.........J.... 
Adreca ...................:.. 
Localitat ...........' 
DNI / CIF .....:...... .......:.... Tel. ..... 

MODALITAT DE SUBSCRIPCÍÓ 
D Mensual 1.550 Ptes. 
• Trimestral 4.650 Ptes. 
• Semestral 9.3Ó0Ptes. 
• Anyal ..• .\ 18.600 Ptes. 

Faré efectiu l'import mitjancant taló bancari adjunt 
Domiciliació bancária/Caixa 
N°Compte 
Agencia . . . . . i . . . 
Població , ; . . . . . . . . . . ; . . . . . . . 

Signatura 

im ctra. Barcelona, 29 - GIRONA 
m Tel. 20 1-8 82 / 47 62 77 

UN PIARI PEF? A GIRONA I COMARQUES / AMB COMPLETA INFORMÁCIO LOCAL I COMARCAL / ARTICLES 

D'OPINJG, CULTURA, ESPECTACLES, ESPORTS, PAGESIA, TV, CINEMA/TOTIM£S, CADA DIÁ 
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DMRI 
ALT EMPORDÀ • BAIX EMPORDÀ • CERDANYA • GARROTXA • GIRONÈS • RIPOLLÈS • SELVA • ALT MARESME 

Pavelló firal.— La Generali
tat, l'Ajuntament de Girona, 
la Diputació i la Cambra de 
Comerç van signar ahir el 
conveni de col·laboració se
gons el qual les quatre institu
cions es comprometen a 
aportar 440 milions per a la 
const-rucció del pavelló de fi
res de Girona on hi ha l'actual 
pavelló municipal d'esports 
de la Devesa. 
D Plana 7 

Tallen la carretera.— Els 
treballadors de la Farga Casa
nova de Ripoll i Campdevànol 
es van manifestar durant el 
dia d'ahir, tallant durant més 
de tres hores la carretera' 
N-1 52, per pressionar les ad
ministracions mentre s'espe
ra el resultat de la reunió que 
mantindran totes les parts 
implicades. 
D Plana 8 

AP també manarà a Ba
nyoles.— Guillem Turró, 
únic regidor d'AP a l'ajunta
ment de Banyoles, fou desig
nat ahir primer tinent d'alcal
de de la ciutat. L'aliancista 
negà, però, l'existència d'un 
pacte amb CiU, coalició que 
torna a governar Banyoles 
després que Turró donés el 
seu vot a Hernàndez perquè 
fos alcalde. 
D Plana 10 

Manifestació al Port. — 
Per demà dissabte hi ha con
vocada ai Port de la Selva una 
manifestació contra la pre
sència massiva de teranyinai-
res forans. Ahir, l'ajuntament 
acordà demanar al Síndic de 
Greuges una intervenció en el 
problema per poder- trobar 
una solució satisfactòria. 
D Plana 12 

Els sindicats diuen n o . -
La cimera entre el Govern, 
sindicats i patronal es va 
cloure ahir sense que s'arri
bés a un principi d'acord so
bre la concertació social. 
Tant UGT com CC 0 0 rebut
gen la proposta dfe Felipe 
Gonzàlez de signar un acord 
que sigui vàlid per tres anys. 
Les negociacions continuaran 
probablement la setmana vi
nent. 
D Plana 20 

Sense pistes a Sant Hila
ri.— La Guàrdia civil informà 
ahir que no hi ha cap pista 
que, pugui permetre aclarir el 
cas de la nnort de la nena 
Montserrat Àvila. El Govern 
Civil, per la seva part, comu
nicà que els resultats de la in
vestigació s'han posat en 
mans del Jutjat de Santa Co
loma. 
• Plana 36 

La junta electoral central es defineix sobre el problema 

Els regidors que no van prometre 
la Constitució hauran de fer-ho 

D Plana 3 

D'en Bas a l'Huascàràn.- Ahir a 
primera hora de la tarda van arribar a l'aero
port del Prat els sis muntanyencs compo
nents de l'expedició garrotxina que el trenta 
de juny passat va assolir el cim de l'Huascà
ràn. Pere Gelis i Carles Terma, els dos mun
tanyencs que van assolir aquest pic de 
6.768 m. situat als Andes del Perú, explica

ven que la major dificultat .que van haver de 
superar va ser el mal temps, que els va retar
dar en molts dels seus atacs i fins i tot els va 
obligar a canviar la via escollida inicialment a 
causa de l'abundància d'allaus. El dia de l'as
salt al cim. Gelis i Tefma van fer en un dia 
1.800 metres de pujada i 2.500 de baixada, 
en una jornada dtiríssima imposada per la 

precarietat del temps. Una trentena de veïns 
de la Vall d'en Bas, encapçalats per l'alcalde 
de la població.i el vice-president del Parla
ment, Arcadi Calzada, van anar a rebre ahir 
els muntanyencs garrotxins per felicitar-los 
per l'èxit aconseguit. Fotos: Cristina Calde-
rer. 
D Plana 25 
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En menys de 
mitja hora 
s'emporten mig 
milió de 
dos cotxes 
MAÇANET DE LA S E L V A . -
Dos cotxes van ser assaltats 
abans-d'ahir en d i ferents 
àrees de servei de l'autopista 
A-7 , quan els ocupants es 
trobaven fora dels vehicles. A 
les cinc de la tarda, el .cotxe 
propietat de Werner Huge-
man va ser assaltat quan era 
aparcat a l'estació de servei 
de Maçanet de la Selva, en el 
punt quilomètric 86 de l'au
topista. El seu propietari de
nuncià el "robatori de dues 
bosses, documentació i sis-
centes setanta mil pessetes 
en metàl.lic. Mitja hora des- ' 
.pres, es produí un altre roba
tori de les mateixes caracte
rístiques a l'àrea de servei de 
Riudellots de la Selva, i el pro
pietari del vehicle denuncià la 
sostracció d'efectes i diners 
per valor de 41 2 .000 ptes. 

Un incendi 
destrueix part de 
l'hotel La 
Manana de Lloret 
LLORET DE M A R . - Ahir 
prop de les quatre de la tarda 
es declarà un incendi a l'antic 
Hostal «La Mariana» de Lloret 
de Mar, que afectà tan sols 
una de les habitacions de 
l'edifici. L'establiment, situat 
a la carretera de Lloret a Tos
sa, és propietat de l 'Ajunta
ment i en un futur s'hi 
emplaçarà el parc urbà Can 
Xardó. L'actuació dels bom
bers evità que l'incendi s'ex
pandís ràpidament i tan sols 
quedà destruïda una de les 
habitacions, on hi havia ma
talassos i una tauleta. 

Processen l'ex-cap 
d'informació de la 
Guàrdia Urbana 
de Barcelona 
BARCELONA.- L'Audiència 
de Barcelona ha dictat una or
dre de processament per un 
presumpte delicte d'homicidi 
frustrat contra Fulgencio Ros 
Bautista, ex-cap dels serveis 
d' ir*ormació de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona. Fulgen
cio Ros, que es troba en lli
bertat sense fiança, està acu
sat d'haver disparat contra el 
súbdit marroquí Nour Abde-
luahed en pensar-se que 
aquest el voliaaqredir. 

No s'expliquen com és que Montserrat Àvila duia cinc mil pessetes 

La Guàrdia Civil no té pistes per 
aclarir el crim de Sant Hilari 

S A N T HILARI S A C A L M (De la nos t ra Redacc ió , per Jordi Mar
tínez).— La Guàrd ia Civi l i n fo rmà ahir que no hi ha p rou p is tes 
per de te rm inar qui f o u l 'assassí de Mon tse r ra t Àv i l a , la nena 
de catorze anys que f o u t robada mor ta d i umenge a la mat ina 
da a la sor t ida de San t Hi lar i . Les inves t igac ions pol ic ia ls es 
cen t ren en la vers ió de fami l ia rs , amics i veïns de M o n t s e r r a t 
Àv i l a , i de m o m e n t no s 'ha aclar i t el mòb i l del c r i m . Segons la 
Guàrdia C iv i l , es t rac ta d ' u n cas aïl lat, s imi lar al d ' A n g l è s . 

Tota la documentació sobre la 
investigació que s'ha dut a ter
me s'ha tramès a la titular del 
jutjat d'instrucció número u de 
Santa Coloma, que ha obert dili
gències sobre el cas. Segons in
formà ahir el Govern Civil, «és el 
jutjat el que ha de determinar ara 
si s'ha de detenir una persona o 
no». 

La Guàrdia Civí 
cap pista sobre 

, però, no te 
la mort de 

Montserrat Àvila. Segons fonts 
policials, no hi ha cap prova que 
pugui determinar qui fou el cul
pable». Les mateixes fonts expli
caren que no s'ha provat que la 
noia sortís de casa seva per anar 
a passar factures a casa d'un 
veí, Josep tallada, dissabte a la 
nit. Segons les investigacions 
policials, Montserrat Àvila ajuda
va sovint en el taller de Josep 
Tallada. A canvi d'això el propie
tari del taller pagava esporàdica
ment Montserrat Àvila, de vega
des amb diners i, d'altres, amb 
peces de roba. 

Montserrat Àvila també feia 

feines en un bar de'Sant Hilari i 
cobrava rebuts per les cases per 
a altres empreses. Anteriorment 
ajudava el capellà a repartir el 
butlletí parroquial, però mai no 
havia tingut una feina fixa, ja 
que dedicava la major part del 
dia a vigilar els seus germans 
més petits. El seu pare, Joan 
Àvila, treballa en una empresa . 
de transports de Sant Hilari con
duint un camió i la seva mare, 
Amèlia Giménez, fa'feines de ne
teja eri un bar de la població. 

Segons informà ahir la Guàrdia 
Civil, en el lloc on es trobà el cos 
de Montserrat Àvila, a uns cinc-
cents metres de la sortida de 
Sant Hilari en direcció a Arbú
cies, no hi havia cap pista que 
ajudés a aclarir el cas. L'informe 
forense especifica que Montser
rat Àvila va rebre un cop fort i 
sec al cap amb un objecte con
tundent que no era ni un pal ni 
una pedra. La Guàrdia Civil no 
creu que es pugui tractar .d'un 
accident, perquè Montserrat 
Àvila no presentava contusions 
en cap altra part del cos. 

La mare de Montserrat Àvila, Amèlia Giménez, mai no havia donat més de 
cent pessetes a.la seva filla. Foto: Eli Ros. 

Fonts policials explicaren ahir 
que tampoc no s'ha aclarit per 
què la noia duia un bitllet de cinc 
mil pessetes a la butxaca. La fa
mília explicà que Montserrat Àvi
la mai no duia tants de diners a 
sobre, perquè la família és pobre 
de recursos econòmics i, com a 

molt, poden donar als seus fills 
cent pessetes. 

Fonts del Jutjat d'Instrucció 
de Santa Coloma informaren 
que, de moment, la titular del 
jutjat no ha cridat a declarar nin
gú, perquè no s'ha avançat en la 
investigació del cas. 

Fou detingut després que un veí s'adonà de Tengany 

Un fals guàrdia civil escorcollà els 
clients d'una discoteca de l'Escala 

L'ESCALA (De la nostra Redac
ció, per Xevi Xirgo).— Miguel 
Rodoifo Sàez Ottery, un peruà 
de trenta-quatre anys, fou detin
gut per la Policia Local de l'Esca
la dimarts a la nit mentre estava 
escorcollant diferents persones 
a la sortida de la discoteca Maro-
ko to t fent-se passar per mem
bre de la Guàrdia Civil de paisà. 

Migueí Rodoifo, natural de Lima i 
amb residència a Sant Boi del 
Llobregat, s'adreçava als tran
seünts explicant-los que estava 
realitzant una investigació, i des
prés de mostrar un carnet sense 
valor i amenaçar-los amb una 
pistola «Astra», procedia a 

escorcollar-los. 
El detingut es dirigia a les per

sones que sortien de la discote
ca Maroko de l'Escala i els expli
cava que estava portant a terme 
una investigació i que havia 
d'escorcollar-los. Miguel Rodoi
fo ensenyava als «detinguts» un 
carnet .sense cap mena de valor, 
que fonts policials assenyalaren 
que devia pertànyer a alguna en
t i tat o club. L'acusat, que actua
va «com un veritable guàrdia ei 
vil», segons afirmen els denun
ciants, mostrava el carnet molt 
ràpidament i, tot seguit, esgri
mia la pistola «Astra», que ser
via per acabar de convèncer els 
transeünts per formar davant de 

l'establiment. Seguidament, el 
fals guàrdia civil els escorcollava 
un per un. 

Descobert per un veí 

La Policia Local de l'Escala va 
ser alertada per un veí que sospi
tava de l'actuació de Miguel Ro
doifo. En ser avisats, els munici
pals acudiren al lloc ràpidament 
«atès que ens estranyà molt que 
un guàrdia civil de paisà actués 
tot sol per la zona sense que 
nosaltres en tinguéssim coneixe
ment». En el moment de la seva 
detenció, el peruà no va oposar 
cap mena de resistència a les 

forces de l'ordre i al.legà que la 
pistola era de la seva propietat, 
ja que era col.leccionista d'ar
mes de foc. Segons les mateixes 
fonts policials, «el fet de ser 
col.leccionista li dóna el dret de 
posseir l'arma, però no d'utilit-
zar-ía públicament». Quan arribà 
la Policia Local, l'acusat estava 
escorcollant unes quantes per
sones davant de l'establiment, 
les quals no havien dubtat en 
cap moment de l'autenticitat de 
la versió del fals policia. 

Miguel Rodoifo anava total
ment indocumentat i, després de 
passar el cas a la Guàrdia Civil, 
fou posat a disposició judicial 
ahir al matí. 

LA PUNXA D'EN JAP' 
A la zona de l'Atlas marroquí 

Troben els cossos de dos 
muntanyencs espanyols 

CASABLANCA.- Els cadàvers 
dels muntanyencs espanyols 
que van desaparèixer el mes de 
gener passat quan escalaven la 
muntanya del Tubkal, de 4 . 1 6 0 
metres d'alt i tud, a la zona sud 
de l 'Atlas, foren trobats dissabte 
passat, segons informaren ahir 
fonts del consolat espanyol al 
Marroc. 

Joaquín Abad Maroto, de 
trenta anys i Alfonso Sosa Erfu-
ri, de vint-i-quatre anys, ambdós 
de Madrid, van sortir d'un refugi 
de muntanya el quinze de gener 
passat per intentar l'atac al cim 
del Tubkal. Dos dies més tard no 
s'havia rebut cap notícia deJs 

muntanyencs. 
En no saber-se res dels dos es

caladors, la gendarmeria marro
quina, i un grup de muntanyencs, 
entre els quals hi havia els ger
mans César i Bruno Pérez de Tu
dela; iniciaren la recerca dels es
panyols. El grup va haver 
d'abandonar a causa de les con
dicions meteorològiques i a les 
dificultats del terreny. Dissabte, 
un escalador marroquí localitzà 
el cos d'Alfonso Sosa i tot seguit 
una nova expedició aconseguí 
localitzar el cadàver de Joaquín 
Abad. Ambdós cossos estaven 
coberts per la neu i es desconei
xien les causes de l'accident. 
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Serveis mínims.— El Con
sell de Ministres va aprovar 
ahir un Reial Decret que auto
ritza al Ministeri d'Educació i 
Ciència l'aplicació dels ser
veis mínims en la vaga de 
mestres. El comitè de vaga 
de les comarques gironines 
ha considerat de dubtosa le
galitat aquesta mesura. 
D Plana 9 

Carretera que vola.— El 
Consell de Ministres donà 
ahir via lliure pel' al condicio
nament i eixamplament de la 
carretera de Ripoll a Ribes, 
amb un cost superior als 
1.000 milions de pessetes. 
L'obra es farà amb un siste
ma nou, que permetrà que la 
carretera voli sobre el riu Fre-
S6r 
D Plana 11 

Llei de planta i demarca
ció.— El govern va aprovar 
ahir trametre a les Corts el 
projecte de llei de planta i de
marcació judicial que ha de 
ser l'artífex de la modernitza
ció del sistema judicial de 
l'Estat espanyol. El consell de 
ministres ha avaluat en més 
de 150.000 milions el cost 
de la modernització de l'ad
ministració de justícia. 
D Plana 16 

Avantatge per a Mitter-
rand.— Les enquestes ela
borades després del debat 
entre els dos candidats a la 
presidència de la República 
Francesa> François Mitter-
rand iJacques Chirac, donen 
la victòria amb un avantatge 
de catorze punts a la segona 
volta a l'actual president 
francès. " 
D Plana 17 

L'hora de la veritat.— 
Avui a un quart de nou del 
vespre sonarà l'hora de la ve
ritat per al Valvi Girona, que 
disputarà al pavelló de Palau-
sacosta el primer partit del 
p\aY-off contra el Cajamadrid. 
Els gironins, que disposaran 
de l'avantatge de fer dos par
tits a casa en cas d'empat, 
pujarien a primera divisió si 
superessin aquest rival. 
D Plana 23 

El seu advocat creu que no se'l pot acusar 

Detenen un veí de Sant Hilari 
per la mort de Montserrat Àvila 

D Plana 3 

D i n e r s i c r i s i . - La directiva del FC Bar
celona està convençuda que la crisi que pa
teix l'entitat se superarà tan aviat com s'ha
gin resolt els problemes econòmics que afec
ten la plantilla. Per aquest motiu, segons un 
comunicat que va fer públic ahir, ha pres 
l'acorxl de sotmetre la qüestió tributària en 

conflicte amb els jugadors professionals a 
l'arbitratge del president de l'Institut de Cen
sors Jurats de Comptes o de la persona o 
persones que designi en el propòsit que sigui 
acceptada per la plantilla. D'altra banda, la 
junta ha designat una comissió que la com
ponen els directius Salvador Alemany i Fran

cesc Ventura, sota la presidència d'Antoni 
Maria Muntafíola, per tal d'estudiar si s'obri-
ran expedients als j.ugadors, segons informà 
ahir Joan Gaspart en una conferència de 
premsa. Foto: Cristina Çalderer. 

D Plana 18 

L'anunci de la vaga de gasolineres provocà ahir al vespre les primeres cues a 
Girona. Foto: Manel Lladó 

Les gasolineres 
comencen avui 
tres dies de vaga 
GIRONA.— Quinze gasolineres 
gironines garanteixen els serveis 
mínims des d'avui fins dimarts, 
èn què acabarà la vaga convoca
da a tot l'estat en protesta per la. 
ruptura de negociacions amb la" 
patronal. A Catalunya es preveu 
que la incidència de la vaga sigui 
menor que a la resta de l'estat, 
tot i que ahir hi hagué cues a 
molts sortidors en previsió dels 
tres dies d'atur. Els treballadors 
reclamen un sis per cent d'aug
ment, el manteniment del plus 
d'antiguitat i que els reverteixin 
els beneficis de publicitat en les 
instal·lacions i els uniformes. 

O Plana 8 
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La Guàrdia Civil va detenir ahir ai matí Josep Talle-
da, veí de Sant Hilari, de quaranta-sis anys, com a 
sospitós de l'homicidi de la nena de catorze anys 
Montserrat Àvila, que fou trobada morta, a dos 
quarts de set del matí del 12 de julioi de l'any pas
sat, al costat de la carretera que va de Sant Hilari 
a Santa Coloma.en el terme municipal d'Arbúcies. 

El detingut va ser traslladat al calabós de la Co
mandància de Girona, però ahir no se li va prendre 
declaració. El Grup de Policia Judicial de la Guàr
dia Civil va interrogar durant cinc hores Josep Ta-
lleda dimarts de la setmana passada. Segons 
fonts de la investigació, el detingut serà acusat de 
l'homicidi i d'alguns delictes d'abusos deshones-

tos a causa de les manifestacions fetes a la Guàr
dia Civil per la germana gran de la noia morta, ami
gues de Montse Àvila i dos veïns de Sant Hilari. 
Manuel Mir, que s'ha fet càrrec de la defensa, ma-
ríifestà ahir que no hi ha cap prova concreta con
tra el seu client. 

A l'esquerra, Montserrat Àvila quan va fer la primera comunió. A l'altra foto, escenes de dolor en la manifestació que mil cinc-cents veïns de Sant Hilari van fer el 18 d'agost per demanar que 
s'aclarís el cas. 

L'advocat defensor considera que no hi ha proves per acusar Josep Talieda 

La Guàrdia Civil deté un veí de Sant Hilari 
com a sospitós de la mort de Montse Àvila 

GIRONA (De la nostra Redacció, 
per Jordi Grau).— Josep Talie
da, un home casat I amb dues f i 
lles, grans, va ser detingut ahir a 
les dotze del matí mentre estava 
treballant. Els agents el van por
tar al seu domicili, on es va can
viar de roba, i després, en cotxe 
cel·lular, ei van traslladar a la Co
mandància de Girona, on roman 
detingut. Ahir a la tarda l'advo
cat Manuel Mir es va dirigir a les 
dependències de la Guàrdia Ci
vi l , però Talieda no va ser Inter
rogat. El detingut, que treballa 
en una empresa embotelladora 
d'aiglia mineral i que és propieta
ri d'una tornaria, ja havia estat 
interrogat per la Guàrdia Civil el 
divuit d'abril d'aquest any. Ante-
riornnent, els agents ja li havien 
pres manifestació, després que 
Carme, la germana gran de la 
noia morta, manifestés a la 
Guàrdia Civil que hi havia molta 
relació entre Talieda i, la seva 

germana, relació que ella matei
xa va mantenir anteriorment. 

Segons declaracions fetes per 
la família de Montserrat Àvila, la 
noia ajudava Josep Talieda en 
treballs a la torneria. L'home li 
pagava uns diners o bé li com
prava roba. El dia de la seva 
mort, la noia va estar treballant 
amb Talieda fins després de les 
deu de la nit. Després d'arribar a 
casa seva, es va quedar amb els 
germans petits, però sobre les 
dotze de la nit va sortir de la casa 
i ningú no en va saber res més 
fins que el seu cos fou trobat 
l'endemà al matí, amb un cop al 
cap que li va produir esclafament 
cranial i pèrdua de massa ence
fàlica. 

Proves circumstancials 

La relació de Josep Talieda 
amb la família Àvila-Jiménez i el 
fet què fins poc abans que arri-

Una carta i unes flors 
L'advocat Manuel Mir, que va 

assistir Josep Talieda quan 
aquest fou interrogat el dia 18 
d'aquest mes al seu domicili, 
manifestà ahir que en aquella 
ocasió la Guàrdia Civil no va tro
bar cap prova concloent i que 
per això no va detenir el seu 
client. «No conec si hi ha noves 
proves, perquè el meu client en
cara no ha estat interrogat. He 
anat a veure'l però no he parlat 
amb ell. Ara estic a l'espera que 
m'avisin per assistir-lo en la seva 
declaració». 

Manuel Mir pensa que no hi ha 
proves per acusar-lo d'homicidi 
0 abusos deshonestos. «Ens po
dem trobar davant un altre cas 
com el de Maria Vinyoles» afir
mà. «La detenció es pot haver 
produït perquè, des de dalt hi ha 
nerviosisme i necessiten resol
dre algun dels casos pendents». 
Josep Talieda haurà de ser posat 

a disposició judicial abans de di
lluns al migdia. 

La Guàrdia Civil, quan va inter
rogar Josep Talieda el dia 18 , va 
fer-li preguntes en relació a la de
saparició fa deu anys d'una dona 
casada, veïna de Sant Hilari. 
Aquesta donà, coneguda de la 
família Talieda, va desaparèixer 
de sobte. Lina trucada telefònica 
anònima que va rebre llavors 
l'Ajuntament, anuncià que s'ha
via fugat amb un camioner fran
cès. La Guàrdia Civil podria tenir 
una carta manuscrita dirigida a 
aquesta dona en la qual es dóna 
a entendre la relació amb el co
municant. Talieda ha negat que 
fos seva. Els agents van pregun
tar-li també el motiu pel qual va' 
portar, poc abans dè la mort de 
Montse, unes flors al pantà de 
Susqueda. En aquell l loc, là gent 
assegura que s'hi van trobar res
tes humanes. 

bés a casa seva la nena havia es
ta t amb el detingut, va ser que 
molts veïns acusessin d'amagat 
el detingut de ser responsable de 
la mort. També la Guàrdia Civil 
sospitava des del primer mo
ment de Talieda, però no tenia 
proves per procedir a detenir-lo. 
Van ser les declaracions de la 
germana gran de la noia morta, 
les que, entre altres, van fer que 
els agents descartessin altres 
pistes i es dediquessin a investi
gar el que va fer Josep Talieda 
aquella nit. 

El detingut sempre ha mantin
gut la seva innocència. Afirma 
que poc abans de les onze de la 
nit del dissabte onze de juliol, va 
arribar a casa seva. Poc després 
i en companyia de la seva dona, 
van dirigir-se a un bar del poble, 
on efectivament foren vistos. 
Després, segons les seves decla
racions, varen tornar al, seu do
micil i, d'on no van sortir fins 

l'endemà al matí. 
La decisió de detenir Talieda 

es basa en tres declaracions. Un 
seu veí que va haver de portar la 
seva filla a l'hospital i no podia 
dormir va declarar a la Guàrdia 
Civil que sobre les quatre de la 
matinada va sentir que arribava 
un vehicle de la marca Renault, 
com el del detingut. No va veure 
el cotxe, però va explicar als 
agents que creu que era el de Ta
lieda. La segona declaració és 
d'un funcionari de l 'Ajuntament 
de Sant Hilari que, dies després 
de l'assassinat, va rebre una t ru 
cada telefònica des d'una cabi
na. Un home que no es va voler 
identificar va acusar un camio
ner que treballa en una fàbrica 
del poble de ser l'autor de la 
mort. El funcionari manifestà a la 
Guàrdia Civil que li havia semblat 
que la veu era de Josep Talieda. 
La tercera declaració era la de 
Carme Àvi la, que acusava el de

t ingut d'abusos deshonestos, 
segons afirmaren fonts de la in--
vestigació. 

Aquestes manifestacions, su
mades al fe t que un véí va veure 
que el detingut sortia d'un bar 
del poble i trucava des d'una ca
bina a la mateixa hora en què es 
va rebre la trucada telefònica, va 
fer decidir la Guàrdia Civil a pro
cedir a la detenció de Talieda. 

Aquest, en la declaració que li 
van prendre el dia 18 , va negar 
to ts els fets. La seva dona, Clàu-
dia, dóna suport a la versió del 
seu marit i és la seva millor coar
tada. Un veí de Sant Hilari també 
va explicar a la Guàrdia Civil que 
poc després de ser trobada la ne
na morta, el diumenge dotze de 
juliol de 1 9 8 7 , Josep Talieda và 
dirigir-se cap a la petja del diable, 
nom pel qual és conegut l ' indret 
on va ser trobada morta Montse 
Àvila. 

Al final de la manifestació els veïns van llançar flors al lloc on Montse Àvila fou trobada morta. 
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COMARQUES 

La Plataforma Progressista de 
Banyoles impugnará el pía espe
cial de la Víla Olímpica que va ser 
aprovat divendres en el pie del 
Consistori. Aquest pía, que con
templa la substítució de la unitat 
d'actuació número 23 de la Dra
ga, suposará la modificacíó del 
pía general de la poblacíó. 

POLÍTICA 
L'alcalde de Barcelona i candidat 
a diputat al Parlament de Cata
lunya peí PSC-PSOE, Pasqual 
Maragall, va afirmar ahir a Paia-
frugell que si hi hagués un go-
vern socialista a la Generalitat de 
Catalunya les relacions amb Ma
drid i rAdministrado central, en 
general serien molt millors. 

CATALUNYA 
La Flra d'abril sevillana que se 
celebra a Barbera del Valles va 
ser ahir la principal atrácelo de 
bona part deis polítics catalans. 
H¡ anaren el President de la Ge
neralitat, Jordi Pujol; el ministre 
de Defensa, Na reís Serra; Rai
men Obiols; lyiiquel Roca i Pas
qual Maragall, entre d'altres. 

ESPORTS 
Al vencer ayer por 20-23 al Gra
cia, el GEiEG alcanzó el ascenso 
a Segunda División nacional de 
balonmano. En ciclismo, Pere 
Muñoz se ha visto obligado a 
abandonar la Vuelta Ciclista a 
España al clavarse un hierro en la 
zona perianal en la etapa del 
viernes. 

CULTURA 
Silvia Manzana, amb l'obra «Jo 
com una dona, Ep Dar el Beida, i 
to be continued», va guanyar 
ahir el premi Mariá Vayreda de 
narrativa en la XXII edició deis 
premis literaris Ciutat d'Olot. En
tre les>novetats deis premis d'en-
guany, hi ha un notable augment 
de les dotacions. 

ESPECTACLES 
Avui, 3 les set de la tarda, es 
representará al Jeatre Municipal 
de Girona, en funció única,- l'o
bra «Emigrats», del dramaturg i 
d ibu ixant polonés Slawomir 
Mrozek, en la versió catalana 
que ha dirigit Josép Torrents 
amb Caries Canut i Toni Sevilla 
com a únics protagonistes. 

SUCESOS 
La Guardia Civil detuvo el pasa
do viernes, por orden de la juez. 
de Santa Coloma, a un vecino 
de Sant Hilari de Sacalm como 
presunto autor de un delito de 
abusos deshonestos a la niña de 
14 años de edad Montserrat Ávi
la Jiménez, que fue asesinada el 
mes de julio del año pasado. 
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Actuaran a Girona el mes d'agost 

La coral infantil italiana Gli Alumm 
del Cielo demana famílíes acollídores 

JOSEP VÍCTOR GAY 
Girona.— El proper mes d'agost, 
torna a Girona la coral infantil ita
liana «Gli Alimni del Cielo». Es 
tracta d'un grup de Í10-120 cán-
taires, entre els 10 ¡ els 24 anys, de 
les ciutats de Torí, Genova, Pa-
lerm, Finale i Cúneo, que han unit 
les seves veus per interpretar con-
cons de Hendel Rossini, Super-
star, espirituals negres, etc., i tot 
el que recullen es destina a les 
accions deis missioners laics ita-
iians al tercer món i que treballen, 
básicament, amb els leprosos del 
Sahel, la Unicef, Carites i necessi-
tats humanes urgerits. 

La coral, que per segona vegada 
visita Girona, va ser una inciativa 
del jesuíta Giuseppe Arione. La 
gira prevista a Catalunya.és del 3 
al 21 d'agost, i demanen famílies 
acollidores a casa nostra. 

El dies concrets a la nostra ciu
tat serán de les sis de la tarda del 2 
d'agost a les 10 del matí del dia 5. 
El primer dia serán al davant de 
l'església de Sant Josep a les 6 de 
la tarda. Allí els esperaran les famí
lies acollidores. L'endemá, que és 
dimecres, a dos quarts d'onze del 
matí, també davant de Sant Jo
sep, per fer un recorregut, amb 
guies, per Girona. Diñar amb les 
famílies. A les 21'30, concert a la 
placa de la Catedral. El dia 4 d'a-
gosti sortida, sempre de davant de 
Sant Josep, per passar el dia a la 
platja, per tornar a les 18. I a les 
21, sortida per anar a Bescanó i 
oferir un concert, i tornar a Girona 
a mitjanit (l'organització es pot en-

«Gli A l umn i del Cíelo» demanen ser acol l l ts a Girona. 

carregar de tornar els cantaires ais 
domicilis que els acullin). Final-
ment, el dia 5, a dos quarts d'onze 
del matí, sortida del mateix lloc 
per anar a Llagostera i continuar el 
yiatge. 

Com acollir 

Cada familia gironina que bona-
ment pugui acollir aquests cantai
res pot fer-ho saber a les parró-
quies de la ciutat deis entorns 
(Sait, Sarria, Taialá...) o per telé-
fon al 236747, Osanda Neri, o per 
escrit al mateix nom, carrer la Ma
cana, 11, districte postal 17005 de 
Girona. Se'n demana que si pot 

ser abans de final de mes, millor, 
per l'organització de l'acollida. , 

Cal dir que tots els cantaires 
porten sac de dormir, per facilitar 
la feina de les cases acollidores. 
En cas que les famílies de Girona 
no responguessin a aquesta sol.li
citud, es tractaria d'acollir els can-
taires en centres col.lectius, com 
col.legis, residencies. Realment el 
que es demana és l'alimentació 
deis nois i noies italians durant dos 
dies i mig. 

Els organitzadors creuen que no 
há d'haver-hi massa dificultats per 
a l'ús dé ridioma, ja que l'italiá és 
prou semblant al cátala i amb 
bona voluntat fácilment aquests 

temes es resolen. 
En demanar acollir els cantaires, 

es procurará atendré les peticions 
peí que fa a edats, sexe i germans, 
per facilitar igualment un millor co-
neixement deis nois d'un i altre 
país. 

Canten «gospe l» 

Ja hem assényaiat el tipus de 
cancons que integren el repertori 
deis «Alumni del Cielo», ells ho 
qualifiquen básicament de «gos
pel», que yol dir, en un tradúcelo 
válida del mot anglés, «cant 
joiós», o anunci d'una bona noti
cia en un perfil evangelitzador. Te
ñen per costum que els concerts 
siguin gratuíts i solament expli
quen el que fan i, si voluntária-
ment se'ls vol ajudar, el que es. 
recull va destinat en aqüestes ac
cions esmentades. 

Ja fa quasi tres anys que els 
varem teñir entre nosaltres. En 
aquella ocasió varen oferir concer
ts a Blanes, Calonge, Puigeerdá i 
Llagostera. Precisament aquesta 
localitat gironina ha estat una de 
les que mes ha demanat de tornar 
a acollir els joves italians. Estem 
segurs que la nostra ciutat també 
sabrá respondre a aquesta crida 
d'acolliment que se'ns ha demanat 
de fer. 

Els nois i noies, per altra part, 
van sempre acompanyats de res
ponsables adults, que son els que 
assumeixen les responsabilitats en 
el decurs deis desplacaments del 
grup. 

Girona y Lleida serán dos de ellas 

UGT y CC.OO., unidos en sólo once 
ciudades durante el primero de mayo 

EFE/DdG 
Madrid.— Los sindicatos mayo-

ritarios, Unión General de Trabaja
dores y Comisiones Obreras, con
memorarán unidos la fiesta del 
primero de mayo únicamente en 
once localidades del Estado espa
ñol, pese al grado de entendimien
to alcanzado en la negociación co
lectiva y en las reivindicaciones al 
Gobierno. 

Las ciudades que verán desfilar 
juntos a UGT y a CC.OO.. hoy se
rán Girona, Lleida, Zaragoza, 
Huesca, .Zamora, Salamanca, 
Lugo, Ferrol, V igo , Vi l labl ino 
(León) y Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real). 

En el resto de las ciudades, UGT 
y CC.OO. —salvo en seis, en que 
acudirá en unión con el sector re
novado de la CNT-USO y la 
CNT-AIT— celebrarán sus actos 
por separado. 

En Madrid, donde se centrarán 
las principales celebraciones de los 
dos sindicatos, UGT acudirá a su 
lugar tradicional de la explanada 
del lago de la Casa de. Campo, 
donde ha moritado una monu
mental carpa y «stands». 

Los actos estrictamente sindica
les tendrán lugar por la tarde con 
un mitin que cerrará el secretario 
general, Nicolás Redondo, y en el 
que intervendrán el presidente de 
la Comunidad de Madrid, Joaquín 
Leguina; el alcalde de Madrid, 
Juan Barranco; el secretario gene
ral de las Juventudes Socialistas, 
Javier de Paz; y el secretario gene
ral de la UGT-Madrid, José Luis 

Girona será uno de los pocos casos de manifestación Unitaria. 

Daza. 
El PSOE estará representado 

oficialmente en este acto por su 
presidente, Ramón Rubial, y los 
miembros de la ejecutiva- federal 
Carmen García Bloise, Francisco 
Fernández Marugán y José Acos-
ta. El gran ausente podría ser Feli
pe González. 

Comisiones Obreras conmemo
rará el 1 de mayo con 141 manifes
taciones centradas en la reivindi
cación del pleno empleo y 56 
actos festivos, culturales y depor
tivos. La tradicional manifestación 
central tendrá lugar en Madrid 
desde él Paseo de las Delicias has
ta la Puerta dé Alcalá, con la inter

vención en el mitin final de los 
secretarios generales de CC.OO. y 
la CNT-R, Antonio Gutiérrez y 
José March, respectivamente. Es
tarán presentes Julio Angui la , 
Marcelino Camacho, toda la eje
cutiva confederal de Comisiones, 
una amplia representación de diri
gentes del PCE, amén de otras 
muchas asociaciones —PCPE, 
PTE-UC, LCR, MC, PCE (m-l), pa
cifistas y estudiantes—, incluido el 
CDS. 

USO há convocado manifesta
ciones, asambleas, mítines, con
centraciones y conferencias en to
das las comunidades autónomas, 
salvo Extremadura y Castilla-La 

Mancha. 
El sector renovado de la CNT, 

incluidas las manifestaciones con
juntas con CC.OO. y otras tres en 
Pamplona, Vitoria y Cantabria con 
sindicatos minoritarios, organizará 
hoy un total de 24 manifestaciones 
en toda España. 

La CNT-AIT ha convocado ca
torce manifestaciones, mítines y 
concentraciones en otras tantas 
localidades, destacando la mani
festación que celebrará en Madrid 
por la calle de Bravo Murillo, entre 
Valdeacederas y la glorieta de 
Cuatro Caminos. 

La Confederación Sindical Inde
pendiente (CSI) se sumará a las 
celebraciones de la fiestas del tra
bajo y utilizará el empleo como 
principal bandera reivindícatíva. 

Casi todos los sindicatos exigen 
hoy en sus manifestaciones un 
cambio en la política del Gobierno. 
En un manifiesto difundido ayer 
con motivo de la celebración del. 
primero de mayo, el PSOE consi
deró la concertación social como 
«la vía más justa y más particl-
pativa» para construir en España 
una sociedad «más justa, más 
solidaria y más igualitaria». 

Instó de nuevo a los «agentes 
sociales» a establecer un «diálo
go permanente» que permita 
«contribuir a distribuir equitati
vamente los sacrificios necesa
rios, garantizando la buena mar
cha de la economía y logrando 
que nuestros productos puedan 
competir en los mercados de la 
Europa Comunitar ia». 
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Un joven alemán, 
haUado muerto en 
Campllong 

DdeG 
Campllong.— El subdito ale

mán Joseph Flelcher-Rudolf, <de 
27 años de edad, apareció muer
to ayer en el interior de un Peu
geot 205,. matrícula RV-R-318, 
que se encontraba estacionado 
en el vecindario de Can Canyet 
de Campllong, según informaron 
fuentes de la Guardia Civil. 

Las mismas fuentes señalaron 
que, presumiblemente, Joseph 
Fleicher se suicidó, puesto que 
no se detectó ningún signo de 
violencia en su cuerpo y el vehí
culo en el que fue hallado tenía 
una goma conectada desde el 
tubo de escape al interior del ha
bitáculo, de forma que pudo fa
llecer intoxicado por los gases 

• producidos por la combustión de 
la gasolina. 

Por otra parte, fuentes de la 
Policía Municipal de Girana se
ñalaron que el subdito francés 
Thomas Charles Enri, de 70 años 
de edad, falleció ayer, por cau-

. sas naturales, cuando viajaba en 
un autobús «Interturisme», de 
matrícula francesa, 5160-QA55, 
por la ciudad de Girona. 

El suceso se produjo en el Pas-
seig de la Copa, donde se perso
naron efectivos de la Policía Mu
nicipal y del Cuerpo Nacional de 
Policía de Girona, así como el 
médico forense y el juez, qué 
ordenó el levantamiento del ca
dáver, informaron fuentes del 
Gobierno Civil. 

La Guardia Civil detuvo el pasado viernes, por 
orden de la juez de Santa Coldma de Farners, 
al vecino de Sant Hilari de Sácalm Josep T., 
de 46 años de edad, como presunto autor de 

un delito de abusos deshonestos a la niña de 
14 años de edad Montserrat Ávila, que el día 
12 de julio de 1987 fue hallada muerta en la ía 
carretera de Sant HiJari a Santa Coloma. 

El cadáver de Montserrat Ávila fue hallado el día 12 de julio de 1987 

Un vecino de Sant Hilan, detenido por abusos 
deshonestos a la niña asesinada el año pasado 

R.P. 
Girona.—El grupo de policía jur 

dicial de la Guardia Civil de Girona 
detuvo, el pasado viernes, poror - . 
den de la juez de Santa Coloma de 
Farners, al vecino de Sant Hilari 
de Sacalm Josep T., de 46 años 
de edad, como presunto autor de 
un delito de abusos deshonestos a 
la joven Montserrat Ávila Jiménez, 
de 14 años de edad, qué el día 12 
de julio del año pasado fue hallada 
muerta en la cuneta de la carretera 
de Sant Hilari a Santa Coloma de 

.Farners, en el término municipal 
de Arbúcies. . 

La detención dé Josep T., que 
ya fue interrogado por la Guardia 
Civil días después de producirse el 
crimen de Montserrat, se produjo 
a las doce del mediodía en su do
micilio de Sant Hilari, desde donde 
fue trasladado a las dependencias 
de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Girona, donde ayer era, 
interrogado. 

Fuentes del Gobierno Civil de 
Girona, que señalaron que la de
tención se efectuó por orden de la 
juez de Santa Coloma al conside
rar que existen indicios de que 
abusó sexualmente de Montserrat 

Ávila, explicaron que Josep T. 
permanecerá en las depencencias 
de la Guardia Civil las 72 horas que 
permite la ley. 

Las mismas fuentes señalaron 
que mañana al mediodía, una vez 
cumplido el plazo de detención, la 
juez de Santa Coloma de Farners 
determinará si Josep T. ingresa o 
no en prisión. 

El detenido, que está casado y 
tiene dos hijos, también puede ser 
acusado de otro delito de abusos 
deshonestos a Carmen Ávila, her
mana mayor de la finada. 

Invest igaciones 

Por otra parte, las mismas fuen
tes señalaron que en el transcurso 
de los interrogatorios se pretende 
esclarecer una serie de circunstan
cias que señalan a Josep T. como 
el principal sospechoso del crimen 
de Montserrat Ávila. 

A pesar de que el detenido 
siempre ha. manifestado ser ino
cente, indicando que la noche de 
autos la pasó en su casa, fuentes 
de la Guardia Civil indicaron que 
un vecino del , detenido declaró 
que a las cuatro de la madrugada 

del día 12 de julio de 1987 oyó 
llegar un coche que, según cree, 
era el de Josep T. 

As im ismo , la Guardia Civil 
cuenta con la declaración de un 
funcionario del Ayuntamiento de 
Sant Hilari de Sacalm que mani
festó que una llamada anónima, 
en la que se indicaba que el asesi
no de Montserrat había sido un 
camionero de la localidad, pudo 
haber sido realizada por el mismo 
Josep T. 

En este sentido, cabe señalar 
que otro vecino de Sant Hilari ma
nifestó que cuando se produjo la 
referida llamada anónima vio a Jo
sep T. en el interior de una cabina 
telefónica. 

El cadáver de Montserrat Ávila 
fue hallado por un vecino de Sant 
Hilari de Sacalm a las 6'30 horas 
del día 12 de julio del año pasado, 
en. la cuneta de la carretera de 
Sant Hilari a Santa Coloma de Far
ners, en el término municipal,de 
Arbúcies, aunque la Guardia Civil 
indicó .que" posiblemente no murió 
en este lugar. La autopsia reveló 
que la niña había fallecido al haber 
sido golpeada en la cabeza con un 
objeto contundente. 

FES-TE UN GRAN REGAL 

INNOCENTI 9 9 0 
Un cotxe práctic a la Ciutat i potent a la carretera. 

El mes económic: només 4,5 1/100 km. i amb tres 
versions: Gasolina, Diesel i Turbo gasolina. 

Des de 1.250:000.- I. V.A. indos. 

AUTO 
Z^^^DURNls.L 
C/Torí, 2 - Tel. 21 55 65 
17007 GIRONA 

Concess ionar i 
o f ic ia l per "a 
Girona i p rov inc ia 

O { IMNOCCMTtj 

X^M>VVL S.A. IMPORTADOR DE: 

SUPRA i f^ 
Fa saber a tots els seus amics, col.laboradors i clients la seva 
próxima inauguració el proper día 14 de maig, de la seva nova 
exposició de focs i xemeneies, al: 

€/ . Mejor de Sait, 131 
Tel. 23 69 59 

POUS PER AIGUA 
ATEISICIÓ 

NO PAGUEU MES PER LA MATEIXA FEINA 
PERFORACIONS I SONDEiGS A PARTIR DE 

3.500 PTES./METRE 
CONTRACTEU ARA EL VOSTRE POU A PARTIR DE 

4.500 PTES./METRE AMB AIGUA (ENTUBAT) 
PERFORACIONS A ROTOPERCUSSIÓ 

PNEUMÁTICA EN TERFÍENYS DE ROCA 

FIANCISC 

Mas Guémol, 14 
Tel. 57 07 71 
BANYOLES 

Doce personas detenidas 
en la «Operación 
primavera-loro» 

R.P. 
Girona.— Doce personas, 

nueve de las cuales pasaron a 
disposición judicial, fueron dete
nidas en las comarcas garanden-.. 
ses por las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado en el curso 
de la «Operación primavera-
loro», que se llevó a cabo desde 
el pasado jueves hasta primeras 
horas de la madrugada de ayer, 
informaron fuentes del Gobierno 
Civil de' Girona. 

Las mismas fuentes señalaron 
que en esta operación policial, 
los miembros de la Guardia Civil 
y del Cuerpo Nacional de Policía 
llevaron a cabo 22 registros de 
locales y viviendas e identifica-, 
ron a 229 personas. 

Las fuerzas y cuerpos de segu
ridad aprehendieron 17 gramos 
de hachís, 85 dosis de psicotró-
picos, 0'40 gramos de marihua
na, 46.500 pesetas en metálico, 
un arma de fuego y dos de aire 
comprimido. 

Asimismo, incautaron cuatro 
fadiocasettes, dos televisores, 
un vídeo, dos cámaras fotográfi
cas, veinte herramientas, cua
renta y seis bolsos de señora, 
cuatro portafolios, sesenta y cin
co monederos, cuarenta y cinco-
cartones de tabaco rubio y otros 
cuarenta y seis objetos, todo ello 
de procedencia Ilícita, según las 
mismas fuentes. 

Juan Manuel Gafcía Estrada, 
Sebastián Olea. Solero y - Luis 
Belmonte Molina, que el pasado 
viernes ingresaron, en prisión, 
fueron detenidos por inspectores 
de la Brigada de Policía Judicial 
de la Comisaría de Girona como 
presuntos autores de un hurto 
de un bolso y des robos cometi
dos en un estanco de la plaza 
Sant Narcís de esta ciudad — 
donde sustrajeron tabaco y efec
tos por valor de un millón de 
pesetas— y en el bar Ros de SaIt _ 
—donde se apoderaron de taba
co y del dinero de las máquinasi 
tragaperras—, informaron fuen
tes policiales. 

Por otra parte, el pasado vier
nes por la tarde, la policía de 
Girona detuvo tarnbién a Federi
co Ramos Sierpes como presun
to autor de diversos hurtos de 
bolsos de señoras cometidos en 
iglesias de nuestra ciudad. Fede
rico, que ayer pasó a disposición 
judicial, fue detenido cuando in
tentaba comprar ropa con una 
tarjeta de crédito procedente.de 
uno de los referidos hurtos. 

También ayer pasó a disposi
ción judicial Rafael Salinas, que 
fue detenido después de que, en 
un registro de su domicilio, la 
policía hallara 14 gramos de ha
chís, una bolsa de marihuana, 
efectos procedentes de robos y 
varias dosis de psicotrópicos. 

Por otra lado, la Guardia Civil 
detuvo el pasado viernes en Fi
gueres a Manuel Fernández Cor
tés, de 22 años de edad, como 
presunto autor del robo de un 
bolso cometido en Empúria-bra-
va. 

1888^11988 
GRIFÉ & ESCODA 

COSTA BRAVA 

BARCELONA - MADRID - LAS PALMAS - TENERIFE - ARRECIFE 

I ara podran trobar-nos també a FIGUERES, placa del Sol, 4. 
Tel. 50 01 39, on gaudiran d'un extens assortít en cristal.leries, 
vaixelles, així com la nostra especialitat en llistes de noces. 

«Tannbé les ultimes novetats en hostaleria» 
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Un de cada tres o quatre matrimonis a 
les grans ciutats de l'Estat espanyol es 

trenca 

Una tercera part dels matrimonis 
fracassa a les grans ciutats 

A VUI/Agencies 
VALÈNCIA - Un de cada tres o 
quatre matrimonis de les grans ciutats 
de l'Estat espanyol es trenquen com a 
resultat del desgast de la convivència 
en parella, segons va dir ahir a Valèn-
cia el director de l'Institut Espanyol 
d'Investigacions Psiquiàtriques, el pro-
fessor Miguel Rojo. Per ell, un dels 
principals càncers d'aquest final de 
segle són, precisament, les ruptures 
conjugals. 

«En l'últim informe de la UNESCO 
—va dir Miguel Rojo— les xifres de 
matrimonis trencats als països in-
dustrialitzats són terribles. Així, als 
EUA, el Canadà, Austràlia, Japó, 
Nova Zelanda, Alemanya, França, Ho-
landa i Anglaterra, de cada quatre mat-
rimonis, tres es trenquen». 

El doctor Mguel Rojo va manifestar 
que, de moment, no hi ha estadísti-
ques sobre el percentatge de matrimo-
nis que se separen a l'Estat espanyol, 
tot i que va indicar que a les grans 
ciutats com Madrid, Barcelona, Valèn-
cia o Bilbao, les xifres són d'un fracàs 
per cada tres o quatre parelles. D'altra 
banda, el psiquiatre va assenyalar que 
«el percentatge de matrimonis separats 
a les ciutats petites i zones rurals és 
molt menor, ja que la convivència con-
jugal és molt més sòlida i la família 
està molt més unida pel context soci-
al». 

Hi ha més sol·licituds 
de dones 

L'AVUI ha consultat diversos advo-
cats de Barcelona sobre aquestes 
dades i, si bé no van voler arriscar-se a 
donar xifres, van manifestar que la si-
tuació a Catalunya és molt similar a la 
que assenyala el doctor Rojo. A més, 
el 70 per cent de les separacions les 
inicia la dona. Això és perquè, entre 
d'altres factors, la dona ha abandonat 
l'antic rol de mestressa de casa i 
aquesta actitud, de vegades, xoca amb 
la radicalitat masclista del marit, fet 
que pot provocar la separació. 

La causa més comuna d'una separa-
ció és el desgast que produeix la convi-
vència quotidiana d'una parella, una 
relació que, de vegades, pot esdevenir 
monòtona. Altres factors que poden 
motivar una separació són la incompa-
tibilitat de caràcters, els insults i mal-
tractaments i, en un segon terme, la 
infidelitat, el fet que una de les parts 
estigui processada per un delicte, o la 

Les tres quartes parts dels espanyols creuen que estan preparats per al matrimoni 

malaltia d'un dels cònjuges. 
El doctor Rojas va dir que una altra 

causa de separació és la hipertròfia pro-
fessional d'una de les parts, ja que 
l'amor exagerat al treball impedeix 
que la relació entre les dues persones 
sigui psicològicament sana. En aquests 
casos, segons Rojas, la corda es trenca 
pels punts més dèbils. «Les conseqü-
ències negatives que tenen aquestes se-
paracions —va dir Rojas— deixaran 
petjada a les pròximes generacions». 

Pel que fa als divorcis, el boom inici-
al que hi va haver durant el primer any 
d'entrada en vigència de la llei 
—l'agost de 1981— ha baixat moltís-
sim, ja que al principi, segons alguns 
advocats, no es va fer res més que le-
galitzar situacions de separació que ja 
venien de lluny. 

Així, per exemple, sols durant els 
primers nou mesos de l'entrada en 
vigor de la llei, a Barcelona hi va haver 
més de 3.000 sol·licituds de divorci. I 
en sis mesos, gairebé deu mil parelles 
de tot l'Estat espanyol es van divorciar. 

Els divorcis encara són freqüents. 
Els jujtats de Barcelona van tramitar, 
durant tot el 1986, més de quatre mil 
casos de divorci, a més de cinc mil se-
paracions. 

Els espanyols es creuen 
preparats per casar-se 

Efe 
PAMPLONA — EI 78 per cent dels espanyols es consideren prou preparats 
per contraure matrimoni, percentatge que augmenta fins el 86 per cent després 
d'un temps d'experiència conjugal. Aquest és el resultat d'una enquesta feta 
per l'Institut de la Família de la Universitat de Navarra, de l'Opus Dei, en co-
l·laboració amb el Centre d'Investigacions Socials (CIES), a més de mil perso-
nes entre els 18 i 65 anys de cinquanta ciutats espanyoles, amb un marge d'er-
ror del més-menys 3 per cent. 

Segons el secretari d'aquest institut, Juan Viladrich, l'enquesta tenia com a 
objectiu descobrir si els espanyols es creuen preparats per al matrimoni o les 
relacions de parella, si consideren necessària una formació prèvia i quins 
temes consideren que haurien de tractar-se en els cursos prematrimonials. 

De l'enquesta es desprèn que sols un 18 per cent dels espanyols ha rebut 
alguna mena de preparació per al matrimoni, i que el 53 per cent d'aquests 
opinen que aquesta mena de preparació és «útil i necessària». Els aspectes més 
interessants pels espanyols són la relació dels pares amb els fills, els proble-
mes de l'adolescència —fracàs escolar, drogaadicció, educació dels fills—, la 
superació dels conflictes matrimonials, i com tractar els fills deficients. 

El que menys preocupa o interessa del matrimoni i la vida familiar són els 
programes dels partits polítics sobre aquest tema. Les diferències d'opinió i 
interès que es desprenen de l'enquesta es refereixen a les variants d'estat civil i 
religiositat. Així, els aspectes psicològics, mèdics i econòmics interessen 
d'una manera similar a tots els enquestats, mentre que la resta d'assumptes 
matrimonials i familiars troben el seu màxim exponent de preocupació entre 
les persones amb un grau de religiositat més elevat. 

societat, avui, dimarts, 3 de maig del 1988 

El detingut de Sant 
Hilari Sacalm no 
serà acusat 

SANT HILARI SACALM - Josep 
Talleda, el veí de Sant Hilari Sacalm 
que dijous passat va ser detingut per la 
guàrdia civil en relació amb la mort de 
la nena de 14 anys Montserrat Àvila, 
que va tenir lloc el passat 12 de juliol, 
va ser posat ahir en llibertat sense fian-
ça. Maria Pilar Rovira, titular del jutjat 
d'instrucció número 1 de Santa 
Coloma de Farners, va prendre la deci-
sió de decretar la llibertat sense fiança 
per a Talleda després de la llarga decla-
ració de quatre hores que va fer l'acu-
sat. (Àngel Quintana) 

Roben la fonoteca 
d'una biblioteca 
de l'Hospitalet 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
— La biblioteca Can Sumarro de 
l'Hospitalet, integrada a la xarxa de bi-
blioteques de la Generalitat, va sofrir 
aquest cap de setmana l'agressió d'uns 
desaprensius que van destrossar el 
fons documental de la fonoteca, in-
augurada divendres passat. Es van em-
portar uns 50 disquets de compact-disc 
i 100 cintes de cassette. (C. Mestres) 

La rehabilitació, 
solució al problema 
de la vivenda 

BARCELONA - El president de la 
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, 
va inaugurar ahir el Saló Rehabitec, al 
firal de Barcelona, una exposició dedi-
cada a la rehabilitació i l'equipament 
per a la vivenda. En el seu discurs in-
augural, Pujol va dir que «el problema 
de la vivenda no es soluciona només 
construint, sinó rehabilitant». 

Demanen que a la 
Gran Bretanya es 
circuli per la dreta 

BRUSSEL·LES - Cinc diputats espa-
nyols al Parlament Europeu han pre-
sentat una proposta de resolució dema-
nant que la Gran Bretanya adopti el sis-
tema de circulació per la dreta com els 
restants països comunitaris. Els euto-
diputats consideren que el fet d'haver 
de conduir per l'esquerra a la Gran 
Bretanya és una molèstia per als visi-
tants-

forat delpany 
Cicciolina demana 

I audiència a Pujol i Maragall 
L'actriu porno i diputada del Partit Ra-
dical Italià, Ilone Staller, més conegu-
da per Cicciolina, ha demanat al presi-
dent de la Generalitat, Jordi Pujol, i a 
l'alcalde de Barcelona, Pasqual Mara-
gall, que la rebin durant la seva visita a 
Barcelona. Cicciolina ha estat contra-
ctada per una sala de festes de Barcelo-
na per actuar els dies 6, 7 i 8 de maig 
per sis milions de pessetes. 

Trenta-tres mil plàtans per 
al Banana Split més gran 

Trenta-tres mil plàtans, 9.500 litres de 
gelat de vainilla, i 570 litres de xocolata 
desfeta van ser necessaris per fer el 
Banana Split més gran del món. La 
proesa, que tindrà un espai en el llibre 
Guiness dels rècords, va tenir lloc a Se-
linsgrove, una població de l'Estat 
nord-americà de Pennsilvània. El 
Banana Split en qüestió feia 7,24 km 
de llarg, i no contenia menys de 12,6 
milions de calories. 
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GIRONA 

Daniel Alberch fue elegido, por 
cuatro años más, presidente del 
Montepío de Conductores San 
Cristóbal de Girona, en el trans
curso de la asamblea general de 
socios, celebrada el pasado do
mingo. Asimismo, se aprobó el 
presupuesto para este año, que 
asciende a 400̂  millones. 

COMARQUES 

El proper dia divuit de juny es 
constituirá a Olot el «Triangle 
Nord», moviment integrat per 
dotze capitals de comarques de 
la Catalunya interior, que prete-
nen «evitar Taillament i Iluitar per 
l'equilibri territorial». Els vértexs 
d'aquest. triangle son Viella, 
Manresa i Olot. 

POLÍTICA 

La FAPAC donará suport ais en-
senyants de les comarques giro-
nines en totes les seves reivindi-
cacions,. convocant accions 
conjuntes al carrer, segons que 
es va decidir ahir en l'assemblea 
mantinguda per la Federado 
d'Associacions de Pares d'Alum-
nes a l'Escola Normal de Girona. 

CULTURA 

Ahir va comenpar a Girona el 
curs eüropeu sobre arqueología 
subaquática, organitzat peí Con-
sell d'Europa, en el qual quaran-
ta-cinc especialistes europeus 
impartirán una serie de sessions 
teóriques i practiques. El curs es 
complementa amb un cicle de 
conferencies sobre el tema. 

Es van ofegar en cáure a un gorg de la riera de Sant Segimon 

Condol a Viladrau per la mort 
accidental deis germans Blancafort 

Quasi tots els veíns de Viladrau, així com molts 
amics i estiuejants, assistiren ahir ais funerals deis 
germans Rere i Jordi Blancafort Aliguer,- que diumen-
ge al migdia van ser trobats ofegats en un gorg^de la 
riera de Sant Segimont situat a uns quatre quilóme-
tres del nucli urbá. Segons sembla, els joves, que ha-
vien anat a pescar truites, van caure al gorg en rellis-

car quan pretenien creuar el riu. Les tasques de 
recerca deis dos germans van comencar dissabte ma-.-
teix i hi van prendre part uns dos-cents veíns de la 
localitat, i efectius de lá Guardia Civil, la Creu Roja i 
els Bombers de la Generalitat, que van haver d'utilit-
zar l'helicópter per rescatar els cossos. (Foto DANI 
DUCH). 

La juez decreta la 
libertad del sospechoso 

de Sant Hflarí 
La titular del Juzgado de 1" 

Instancia e Instrucción número 1 
de Santa Coloma de Farners, IVÎ  
Pilar Rovira, decretó ayer la liber
tad provisional sin fianza para 
Josep Talleda, que fue detenido 
por la Guardia Civil como sospe
choso de la muerte de la niña de 
14 años de edad Montserrat Ávi
la Jiménez. Después de tomarle 
declaración durante más de cua
tro horas, la juez explicó que no 
existe ninguna prueba que le 
acuse del crimen ni tampoco de 
los delitos de abusos deshones
tos que se le imputan. No obs
tante, señaló que la Guardia Civil 
continúa las investigaciones. En 
este sentido,, por la tarde se reali
zó una prueba en la tornería del 
sospechoso. 

Les Fires de Fígueres acolliren mes de tres-cents expositors.- Gent darreu de les 
comarques i de la Catalunya Nord varen visitar diumenge la ciutat de Figueres amb motiu de la Fira del Dibuix i 
la Pintura, un deis actes centráis de la primera jornada festiva de la Santa Creu.Mentre que prop de cent se-
tanta artístes van exposar les seves obres a la Rambla i en vengueren mes que no pas en d'altres edicions, prop 
de cent cinquaata foren els participants a la Fires de l'Artesania i ralimentació, que varen muntar paredes del 
mes singular, des de pastisseria fins a cerámica, a diferents carrers de la ciutat. També, a la placeta alta de la 
Rambla es va fer el muntatge de Gabriel «L'Estació pneumática». (Foto PUÉRTOLAS). 

Página 11 

Treballadors africans també s'hi afegíren 

La manifestado del primer de 
maig aplegá cinc-centes persones 

La manifestado del primer 
de maig, convocada amb ca
rácter unitari per CC.OO. i 
UGT, va aplegar unes cinc-
centes persones a Girona que 
recorregueren diversos carrers 
de Ja ciutat per acabar llegint 
els manifestos deis dos sindi-
cats i el d'un representant del 
col.lectiu d'ensenyants a la ple

pa Catalunya. El lema de la ma-
nifestació era «Sí al lloc de tre-
ball fix, no a la contractació 
precaria» i una de les reivindi-
cacions la jornada laboral de 35 
hores setmanals per pal.liar l'a-
tur. Cal assenyalar que també 
hi participaren una quarantena 
de treballadors africans. (Foto 
DANI DUCH). 
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Xavier Benguerel va 
obtenir ahir el Premi 
d'Honor de les Uetres 
Catalanes, dotat amfo 
dos milions de pessetes 

Barcelona.— L'escriptor barce-
loní Xavier Benguerel, de 83 anys 
d'edat, va obtenir ahir el Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes 
1988, dotát amb dos milions de 
pessetes i que atorga Ómnium 
Cultural. El Premi d'Honor de les 
Lletres Catalanes es concedeix 
cada any des del 1969 a una perso
na que per la seva obra literaria o 
científica, escrita en llengua cata
lana, i per la importancia i exem-
plaritat de la seva' tasca intel.lec-
tual hagi contribuít de manera 
notable al suport i difusió de la 
cultura .catalana. 

El guardonat no va poder assis-
tir a l'acte en qué el jurat va fer pú-
blic el seu veredicte, ja que ahir va 
patir un lleu hemorragia nasal que 
l'ha obligat a fer repós, segons 
que va informar el president d'Om-
nium Cultural, Josep Millas. Xa
vier Benguerel assistirá al lliura-
ment del premi, dijous vinent, dia 
5, en un acte que comptará també 
amb la presencia del guardonat de 
l'any passat, l'escriptor valencia 
Enric Valor. 

Benguerel va néixer a Barcelona 
l'any 1905 i va residir fins ais 33 
anys al Poblenou. Abans que aca
bes la guerra civil espanyola, havia 
publicat les novel.les «Pagines 
d'un adolescent» (1929), «La vida 
d'Olga» (1930), «El teu secret» 
(1934) i «Suburbi» (1936). També 
ha publicat l'obra teatral «El casa-
ment de la Xeia» (1937), alguns 
contes i va obtenir el premi Igna
cio Iglesias l'any 1936. L'únic Ilibre 
de poesia, «Poemes», el va publi
car l'any 1934. L'any 1939 es va 
exiliar a Franpa i posteriorment es 
va traslladar a América del Sud, 
on va romandre fins l'any 54, en 
qué torna a Catalunya. A m b 
«L'home dins el mirall» (1951) rei-
niciá la publicado de novel.les, i 
va contribuir en l'intent d'elaborar 
una novel.la católica. 

Integraren el jurat del Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes 
1988 Heribert Barrera, Antoni Fe
rrando, Ramón Folch, Josep Ma
ría Llompart, Manuel Mundo, Mi-
quei Porter, A r tu r Qu in tana , 
Miquel Tarradell i Josep Vallverdú. 
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SUCESOS 

I Multitudinari 
funeral pels 
dosgermans 
de Viladrau 

que s'ofegaren 
en un gorg 

El sospechoso 
del homicidio 
de Montserrat 

Ávila fue 
puesto en 
libertad 

provisional sin 
fianza 

La mayoría de los vecinos de Vi
ladrau se congregaron ayer en la 
iglesia de esta localidad para to
mar parte en las honras fúnebres 
celebradas por los hermanos 
Pere i Jordi Blancafort Allguer, 
que fallecieron ahogados en una 
gorguera de la ríera de Sant Se-
glmon, en la que fueron encon
trados minutos antes de las dos 
de la tarde del pasado domingo. 

Los dos hermanos habían.sali
do a pescar y, al parecer, se ca
yeron a la gorguera cuando pre-

F a l s a a m e n a z a d e b o m b a . — Una llamada telefónica que advertía de la colocación de un 
artefacto explosivo en los cuarteles de la carretera de Barcelona obligó a que la Policía Municipal de Gi
rona cortara el tráfico de esta vía desde las 21'09 horas hasta las diez de la noche, momento en que los 
artificieros de la Guardia Civil explosionaron un paquete sospechoso, comprobándose de que se trataba 
dé una falsa amenaza de bomba. (Foto DAN! DUCH). 

tend ían curzar el r ío . A l 
anochecer y ante su tardanza, 
sus familiares deníjnciaron su, 
desaparíción y, de inmediato, 
unos 200 vecinos de la localidad 
junto a efectivos de la Guardia 
Civil, la Cruz Roja y los-bombe
ros de la Generalitat iniciaron su 
búsqueda. La operación finalizó 
a las 1'50 horas del domingo, 
cuando los bomberos de la Ge
neralitat, ayudados por su heli
cóptero, consiguieron rescatar 
sus cuerpos sin yida del fondo 

de la gorguera. 
Por otra parte, la juez M^ Pilar 

Rovira, titular del Juzgado de 1" 
Instancia e Instrucción número 1 
de Santa Coloma de Farners, de
cretó ayer la libertad provisional 
sin fianza para Josep Tallada, el 
vecino de Sant Hilari de Sacalm 
que el pasado viernes había sido 
detenido por la Guardia Civil 
como sospechoso del homicidjo 
de la niña de 14 años de edad, 
Montserrat Ávila Jiménez. 
La juez, ante la que Talleda de

claró más de cuatro horas, seña
ló que no existen indicios racio
nales que le acusen. 

Ayer.se personó como acusa
ción particular en representación 
de la familia de Montserrat Ávila, 
el letrado gerundense Josep M ' 
Martí Tarré, quien manifestó que 
las diligencias continuarán y, a 
pesar del tiempo que se ha perdi
do, se practicarán nuevas prue
bas que pueden echar luz sobre 
el caso. 

Atemptat a Barcelona 
de Terra Uiure utilítzant 
per primer cop el 
sistema de la «bomba-
trampa» 

Barcelona.— Setze persones fe-
rides, de les quals una encara era a 
l'hospital, va ser el resultat de l'a-
temptat provocat ahir per l'orga-
nitzacló Terra Lliure prop d'una 
sucursal del Banc Central, al nú
mero 395 de la carretera de Sants 
a Barcelona, només a cent metres 
d'una caserna de la Guardia Civil. 

Aquest atemptat, amb dues ex-
plosiohs quasi seguides, suposa 
que per primer cop ha utilitzat él 
sistema de la bomba-trampa per 
reunir en el lloc deis fets forces de 
seguretat i accionar llavórs un altre 
artefacte explosiu de major poten
cia que fou el que causa férides de 
diversa considerado ais qui s'ha-
vien concentrat a la zona. . 

En afecte, al caixer automátic 
del banc esclatá un artefacte a les 
dues de la matinada, —era fabricat 
amb una cantimplora d'alumini ca-
rregada amb cloratita—. Només va 
provocar la trencadissa deis vidres 
de l'edifici, pero l'explosió alerta 
els veTns i reuní ais llocs del6 fets 
els bombers, la guardia urbana. 
Policía Nacional i Guardia Civil que 
acordonaren la zona i comengaren 
a investigar. L'atemptat fou reivin-
dicat per Terra Lliure. 

Vint minuts després de la'prime-
ra explosió, i quan les forces de 
seguretat es trobaven treballant en 
la investigado, un altre artefa,cte 
—carregat amb cargpls i metra
lla—, instal.lat en un contenidor 
d'escombraries al xamfrá de la car
retera de Sants i el carrer Torns, 
va estallar enganxant de pie els qui 
es trobaven a la zona. 

Pretenen «evitar raíllament i Uuítar per requílibri territorial» 

Dotze capitals de comarques d'ínterior 
constituirán a Olot el Triangle nord 

Olot.— El proper dia divuit de 
juny es constituirá a Olot el Trí-
angle nord, denominado que es 
donará ^\ moviment de ciutats 
d'interíor creat per promoure la 
millora de servéis de cares a evi
tar el despoblament de la Cata
lunya interior i evitar la saturado 
que pateix l'área metropolitana 
de Barcelona. Aquest triangle, 
que té els seus vértexs a Viella, 
Manresa i Olot, inclou també 
nou capitals de comarca más: 
Solsona, Pont de Suert, Tremp, 
Sort, Seu d'Urgell, Berga, Puig-
cerdá i Ripoll. Amb motiu de la 
constitució del Triangle nord 
s'han organitzat unes jornadas 
técniques, que també tindran 
lloc a Olot, i en les quals és pre-
vist que hi participin personali-
tats de reconegut prestigi en di
versos camps. El triangle agrupa"" 
un total de dotze municipis de la 
Catalunya d'interíor, amb set-
cents mil habitants i un trente 
per cent del territori i va néixer 
ara fa un any-arran d'una idea 
deis alcaldes d'Olot i Ripoíl, Pere 
Maclas i Pere Jordi Piella, res-
pectivament. Macias. ha defínit 
aquest moviment com un fet ne-
cessari, ja que ha estat compar-
tit des de diversos partits polítics 
que teñen résponsabilitats a les 
alcaldies deis municipis que l'in-
tegren. Segons ell, «el triangle 
fuig d'interessos partldistes, 
buscant els interessos co- Olot acollirá l'acte de const i tuc ió del Triangle nord, el proper 
muns d'aquesta zona». dia d ivu i t de juny; 
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Sospechoso de la muerte de la niña de Sant Hilari Montserrat Ávila 

La juez decreta la libertad provisional 
sin fianza para Josep Talleda 

R.PONSATÍ 
Santa Coloma de Farners.— La 

juez de instrucción número 1 de 
Santa Coloma de Farners, M' Pi
lar Rovira, decretó ayer la libertad 
provisional sin fianza para el veci
no de Sant Hilari dé Sacalm, Jo
sep Talleda, de 46 años de edad, 
que había, sido detenido el pasado 
viernes por la Guardia Civil como 
sospechoso del homicidio de la 
niña de 14 años de edad, Montse
rrat Ávila Jiménez. 

Josep Talleda, a quien también 
se acusa de haber cometido varios 
delitos de abusos deshonestos 
con la finada y una hermana de 
ésta, fue puesto en libertad tras 
prestar declaración durante más 
de cuatro horas, porque «no hay 
indicios racionales para que le 
puedan acusar. No hay ninguna 
prueba que le acuse a él ni a 
nadie», dijo la juez. 

M^ Pilar Rovira explicó que no 
había creido oportuno decretar la. 
prisión provisional puesto que 
«este señor tiene un domicilio 
conocido y siempre está.locali-
zable». 

Finalmente, IVl̂  Pilar Rovira in
dicó que la declaración había dura
do tanto tiempo «no tanto por
que haya puntos muy oscuros 
sino porque yo no le había oído 
a él todavía declarar». 

Al abandonar los juzgados, Ma-
nel Mir, abogado de Josep Talle-
da, señaló que la declaración ha
bía versado básicamente en torno 
al homicidio de Montserrat Ávila, 
indicando que «ante una acusa
ción tan grave, si se le ha dejado 
en libertad es porque no existe 
ninguna prueba de que él sea el 
autor de estos hechos». 

Por su parte, Josep Talleda ma
nifestó que todo lo que le ha pasa
do estos días le parece «una cosa 
absurda. Yo no he hecho nada y 

Josep Talleda, abandonando los juzgados de Santa Coloma dé 
Farners. (Foto DAN! DUCH). 

nó se por qué me han acusado. 
La han tomado conmigo porque 
ella, de tanto en tanto, venía a 
mi tornería para ayudarme , 

En torno a los tre^ días que pasó 
detenido, Talleda dijo que «la 
Guardia Civil me 'ha tratado 
bien, aunque estoy resentido 
con ellos. Estaba asustado y su
fría más por mi familia que no 
por mí mismo». 

Al finalizar la declaración, la juez 
anunció que continuaban las dili
gencias y, én este sentido, por la 
tarde, la Guardia Civil practicó una 
prueba en la tornería de Josep Ta
lleda, que se encuentra ubicada en 
la misma calle que la vivienda de la 
familia de Montserrat Ávila. 

Arrancaron cuatro baldosas 
que, junto a un mazo de madera y 
un soplete, serán analizados para 
detectar si hay restos de sangre de 
la víctima. 

Acusación particular 

Tanto en la declaración como 

en la diligencia practicada en la 
tornería de Josep Tallada estuvo 
presente el letrado Josep M' Martí 
Tarré, que se personó como acu
sación particular en representa
ción de la familia de la finada. 

Martí Tarré explicó que el moti
vo por el que se persona la acusa
ción particular es para que se 
practiquen una serie de pjüebas 
que «lamentablemente»ec''no se 
han practicado. Dijo que «solici
taremos que se practiquen va
rias pruebas que esperamos lle
guen a alumbrar la verdad en un 
sentido u otro». 

Asimismo, anunció que hoy, a. 
iniciativa judicial, declarará M^ del 
Carmen Ávila, herrnana de la fina
da, que acusó a Talleda «de haber 
cometido delitos de abusos des
honestos 8 0,10 veces». 

Señaló que se debería haber 
practicado un análisis psiquiátrico 
a Talleda y calificó como «fatal» 
el hecho de que «no se intervinie
ra la ropa de la víctima o el co
che del sospechoso». 

Tot Viladrau assistí ais funerais deis 
dos joves que s'ofegaren dissabte 

EIMRIC CASALS 
corresponsal 

. Viladrau.— Mes de 600 veíns 
de Viladrau —locaütat de 800 
habitants— varen assitir ahir ais 
fuñarais de Pere i Jordi Blanca-
fort Aliguer, de 25 i 21 anys 
d'e'dat, que varen ser trobats 
diumenge al migdia ofegats a 
la riera de Sant Segimon. 

El rector de Viladrau, durant 
rhomilia, agraí la col.laborado 
de tot el poblé en les tasques 
de recerca deis dos infortunats 
joves. Assistiren al funeral la 
corporació municipal, amics 
deis finats i els seus companys 
del club de fútbol Viladrau, així 
com estiuejants i companys de 
«mili» d'en Jordi. 

Els germans Pere i Jordi Bla-
cafort dissabte, després de di
ñar, es van adrepar a la riera de 
Sant Segimon amb la intenció 
de pescar truites. 

Al capvespre, en veure que 
no tornaven, els seus familiars 
es van alarmar i denunciaren la 
seva desapáñelo. Immediata-
ment es mobilitzaren uns 200 

véins de Viladrau, la Guardia 
Civil, la Creu Roja i els bombers 

•de la Generalitat-. 
La recerca finalitzá a les tres 

de la matinada del diumenge 
per ser represa a les sis, fins 
que quatre veíns de Viladrau 
van trobar els cossos deis dos 
germans a un gorgde la riera 
de Sant Segimon, situat a uns 
4 quilometres del nucli urbá.~ 

Els cadávers deis joves, que 
van morir ofegats, no van po
der ser rescatats fins a les 13'50 
hores, ates que l'indret oñ es 
troba el gorg és de molt difícil 
accés, ja que té uns tres metres 
de fondária i está voltat d'un 
penya-segat, per la qual cosa 
fou necessária'la intervénció 
d'un helicópter i deis submari
nistas deis bombers. 

Segons la versió de l'equip 
de rescat, possiblement els dos 
joves varen voler creuar el riu i 
van relliscar. Es deuríen voler 
repenjar entre ells i van caure al 
fons del gorg, un lloc que en 
circumstáncies anteriors ha do-
nat lloc també en altres oca-

. sions a accidents moríais. 

Pere i Jordi Blarícafort foren enterrats ahir a Viladrau. (Foto 
DANI DUCH). 

POUS PER AIGUA 
ATENCIÓ 

NO PAGUÉU MES PER LA MATEIXA PEINA 
PERFORACIONS I SONDÉIGS A PARTIR DE 

3.500 PTES./METRE 
CONTRACTEU ARA EL VOSTRE POU A PARTIR DE 

4.500 PTES./METRE AMB AIGUA (ENTUBAT) 
PERFORACIONS A ROTOPERCUSSIÓ 

PNEUMÁTICA EN TERRENYS DE ROCA 

FRAHCESC • 

Mas Guémol, 14 
Tel. 57 07 71 
BANYÓLES 

• Accidente mortal.— 
Pere Serra Serra, de 20 años de 
edad, y Rodrigo Jodar Gracia, de 
18, resultaron muertos el pasado 
domingo cuando el turismo en el 
que circulaban, un Renault-5 de 
matrícula GE-6041-l, cólisionó 
frontalmente con'unTalbot Hori-
zon matrícula B-9176-GT, condu
cido por Nuria C|usellas Casáis, de 
41 años de edad, que sufrió heri
das leves, informaron fuentes del 
Subsector de Tráfico de Girona. A 
consecuencia dei siniestro, que se 
produjo a las 11'50 horas en el 
kilómetro 7 de la carretera GE-
V6216, en el término municipal de 
Sant Pere Pescador, resultó herida 
de gravedad la niña de 15 años de 
edad María Sala Brugué, que cir
culaba en el Renault-5 junto a su 
hermano Alfonso, de 23 años, y 
Rodrigo Jodar Gracia, que sufriet 
ron heridas leves, al igual que la 
usuaria del Talbot,- Margarita Tra-
llero Flix, de 41 años de edad. 

• Cese .— El jefe de la Brigada 
de Seguridad Ciudadana de la Co
misaría de Sant Feliu de Guíxols, 
Fernando González Martín, fue ce
sado de su cargo el pasado viernes 
por la Dirección General de la Poli
cía. 
El jefe de la Brigada de Seguridad 
Ciudadana de Sant Feliu fué .de
nunciado el día 5 de noviembre del 
año pasado por miembros del Sin
dicato Unificado de Policía 
—SUP—, que pidieron su dimisión 
acusándole de «incompetencia, 
arbitrariedad, totalitarismo y malas 
maneras con sus .subordinados». 
Éste es el primer cese que se pro
duce después de que el Sindicato 
Unificado de Policía de Girona de
nunciara al comisario de Sant Fe
liu de Guíxols, Jesús Simón, por 
estar implicado en presuntas irre
gularidades en las declaraciones 
de las dietas de desplazamientos 
de los funcionarios de la escala 
ejecutiva. 

• Recluta .— El diputado de 
Minoría Catalana,, Lluís Recorder, 
ha remitido una pregunta al Go
bierno sobre el estado de la inves
tigación abierta por el Ministerio 
de Defensa a raíz del «golpe de 
sol» que sufrió el recluta Tomás 
Santos el 30 de junio del año pasa
do en el CIR de Sant Climent de 
Sescebes. Lluís Recorder se inte
resó por las decisiones adoptadas 
al respecto y las responsabilidades 
exigidas, además de preguntar sL 
el Ministerio de Defensa puede fa
cilitar información exhaustiva so
bre el tema. 
Por otra parte, la Policía Municipal 
de Blanes detuvo y entregó a la 
Guardia Civil de esta localidad a 
Avelino Aparicio Pedreño, de 50 
años de edad, como presunto au
tor de.un apuñalamiento sufrido 
por Manuel Hernández Silva, que 
sufrió lesiones de gravedad produ
cidas con un arma blanca, infor
maron fuentes de la Guardia Civil. 

1888 ̂ f 1988 
G R I F É & E S C O D A 

COSTA BRAVA 

BARCELONA - MADRID^LAS PALMAS - TENERIFE - ARRECIFE 

I ara podran trobar-nosUambé a FIGUERES, placa de| Sol, 4. 
Tel. 50 01 39, ón gaudiran d'un éxtens assortit en cristal.leries, 
vaixelles, així com la oostra especialitat en llístes de noces. 

«També les ultimes novetats en hostaleria» 
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IV i é n c i a , avui, dimecres, 4 de maig del 1988 

La germana de la víctima denuncia vexacions sexuals Presenten la «Guia 
de l'usuari 
d'informàtica- 88» 

El sospitós de matar la nena 
de Sant Hilari, acusat d'abús 

AVUI 
SANT HILARI SACALM - Carme 
Àvila, germana de la nena de catorze 
anys assassinada l'any passat a Sant 
Hilari Sacalm, va acusar ahir Josep 
Talleda d'haver abusat sexualment de 
la víctima i d'ella mateixa moltes vega-
des. Carme Àvila va assegurar, davant 
la jutge de Santa Coloma de Farners, 
Maria Pilar Rovira, que durant quatre 
anys Talleda es va aprofitar de les dues 
germanes quan anaven els dissabtes al 
seu taller. 

Josep Talleda havia estat deixat en 
llibertat aquest dilluns després de pres-
tar declaració al jutjat de Santa Colo-
ma. La jutge no va trobar cap indici 
prou clar per retenir-lo empresonat 
després de quatre hores d'interrogato-
ri, tal com vam informar ahir. L'advo-
cat de la família Àvila presentarà avui 
una querella contra Talleda per vint 
delictes d'abusos deshonestos contra 
les germanes Montserrat i Carme o bé 
per dos delictes continuats de la ma-
teixa mena. 

Tres 
testimonis 

La detenció i l'interrogatori de 
Josep Talleda s'havia fet al jutjat de 
Santa Coloma de Farners basant-se en 
tres testimonis. Segons el nostre co-
rresponsal, Quirze Montsoliu, els testi-
monis eren un funcionari municipal 
de Sant Hilari, un veí de la població i 
la germana de la víctima, Carme 
Àvila. Aquesta ja havia declarat que 
Talleda abusava d'ella i de la seva ger-
mana, però abans d'aquesta denúncia 
al jutjat no havia gosat parlar-ne per 
vergonya. 

Mentrestant, la filla de Talleda ha 
fet declaracions en què desprestigia el 
testimoniatge de Carme Àvila. Segons 
el.nostre corresponsal, la filla del de-
nunciat ha dit que Montserrat i Carme 
Àvila eren noies de discoteca i que 
cada cap de setmana tomaven a casa 
ben borratxes. Cal tenir en compte 
que Montserrat Àvila tenia catorze 
anys quan va ser trobada morta en un 
descampat. La seva germana Carme 
en tenia un més. 

A Sant Hilari Sacalm i la rodalia 
causa estranyesa que fins ara no s'ha-

Josep Talleda, a 
l'esquerra, contempla 
com un paleta treu 
unes rajoles del seu 
obrador de torneria, 
davant la guàrdia civil 
i l'advocat de 
l'acusació particular. A 
sota, una fotografia 
retrospectiva de la 
víctima 

Josep 
Talleda va 
quedar 
lliure per 
ordre de la 
jutge 
malgrat 
lacusació 

t 
Na DOLORS BASTE i HUMET 

Vídua de SERAFÍ BLANCH i TRIAS 
ha mort cristianament a Sant Cugat el dia 3 de maig de 1988, 

als 97 anys d'edat 

A C S 
Els seus afligits, filles, Antònia Blanch i Teresa Blanch, vídua de Marfull; 
gendres, Camil Padró i Joan Llambí; néts, besnéts, nebots i família tota ho 
fan saber a amics i coneguts i els preguen voler-la tenir present en llurs 
oracions. L'enterrament serà avui dimecres, dia 4 de maig, a les onze del 
matí, a les capelles de l'IMSF, carrer de Sancho de Àvila, núm. 6. La missa 
funeral serà dijous, dia 5 de maig, a les 8 del vespre, a l'església parroquial 
de Sant Andreu del Palomar. 

NO S'HI CONVIDA PARTICULARMENT 

t 
RAMONA 

VILARRASA 
FARRÚS 
Vídua de Rallo 

Que mori el 22 d'abril del 1988 

confortada amb els sants sagraments i 
la benedicció apostòlica 

ACS 

La Comunitat Cristiana de Santa Cecí-
lia, la Llar de Gent Gran i tots els que l'es-
timaren ens trobarem a la parròquia de 
Santa Cecília avui, dimecres, a dos 
quarts de nou del vespre. 

t 
Primer aniversari 

IGNASI CASALS I 
MARISTANY 
Terciari Franciscà 

Morí el 5 de maig del 1987 
als 78 anys 

La seva esposa: Conxita 
Verdaguer, germans, nebots i 
família tota preguen una oració. 
Demà dijous, dia 5, se celebrarà 
una missa a les 7 del vespre a 
Pompeia (Diagonal, 450) 

PROGRAMA CO-ACTÍON D'AJUDA MUTUA 
Projectes de cooperació a m b ef Tercer M ó n en el camp de l'educació. 

La UNESCO ofereix un repertori de projectes concrets a 20 països, amb un sistema que elimina 
totes les despeses burocràtiques i permet un contacte directe amb els beneficiaris. 

-Demaneu més informació al-
CENTRE- UNESCO- DE-CATALUNYA 

Mallorca. 285.08037-Barcelona. Tel. 257.80.44 
U N E S C O 

AMB LA TEVA 
PARTICIPACIÓ 

I COL·LABORACIÓ 
ELS PROBLEMES 
TENEN SOLUCIÓ 

Corpus Christ i . Dia de Car i ta t 

CÀRITAS 

gin buscat proves del delicte a l'obra-
dor de Josep Talleda. La jutge Rovira 
va fer arrencar aquests dies unes rajo-
les de terra per analitzar si hi havia 
rastres de sang que s'hagués escolat 
per les juntes. També va fer analitzar 
altres eines i atuells de l'obrador que 
podrien haver servit d'arma homicida. 

El jeep misteriós 

Un altre element de les investigaci-
ons per l'assassinat de Montserrat 
Àvila és que l'endemà de la desaparició 
es parlava del soroll d 'un jeep que 
havia arribat al poble de matinada. 
Segons alguns veïns, el soroll corres-
ponia al jeep de Talleda. Però aquest 
jeep no va ser inspeccionat ni analitzat. 
Ara el vehicle ja no és en poder del 
sospitós. Josep Talleda se'l va vendre 
a una persona de Santa Coloma, 
segons el nostre corresponsal. 

Al despatx de l'advocat gironí Josep 
M. Martí i Tarré, que porta l'acusació 
particular per la mort de Montserrat 
Àvila, va assegurar a l 'AVUI que 
aquest matí hi haurà esdeveniments en 
aquest afer. 

BARCELONA - El Centre Divulga-
dor de la Informàtica de la Generalitat 
acaba de publicar la Guia de l'usuari 
d'informàtica-88. Aquesta quarta versió 
de la guia recull un inventari del 
software actualment disponible en el 
mercat. La guia de l'usuari vol cobrir 
l'espai de la divulgació de les aplicaci-
ons de software Standard que avui es 
poden trobar en el mercat. L'agrupació 
de programes s'ha fet segons que els 
programes fossin d'aplicació específica 
o d'aplicació universal. (A VUI) 

Condemnen l'enemic 
número u de Girona a 
52 anys de presó 

GIRONA — L'Audiència Provincial 
de Girona va condemnar José Antonio 
Gómez Gilabert a 52 anys de presó 
pels delictes de dipòsit d'armes de 
guerra, detenció il·legal, receptació, 
amenaces i atemptats, segons van in-
formar fonts judicials. Gómez Gilabert 
era considerat fins al moment de la 
seva detenció, el 1982, com l'enemic 
número u per les forces de seguretat 
de Girona. (Europa Press) 

Barcelona podria 
organitzar el congrés 
mundial de ports 

BARCELONA - Els responsables 
del port autònom de Barcelona han 
sol·licitat organitzar el congrés mundi-
al de ports que se celebrarà l'any 1991. 
Així ho va anunciar ahir el president 
del port autònom de Barcelona, Pep 
Munné, en la inauguració del cicle de 
conferències Port i futur. Munné va ex-
plicar que la convenció mundial reuni-
rà a Barcelona representacions de 18 
països integrants de l'Associació Inter-
nacional de Ports, de la qual també 
forma part la ciutat de Barcelona. 
(AVUI) 

La curació de 
l'artritis sembla més 
aprof) 

LAS VEGAS (EUA) - Científics de 
la clínica nord-americana Mayo han 
aconseguit aïllar un gen que produeix 
artritis als ratolins; això dóna esperan-
ces de curació als humans que pateixen 
artritis, esclerosi múltiple i lupus. 
Aquestes investigacions apropen la ci-
ència mèdica a la prevenció de l'artritis 
reumàtica i d'altres malalties. L'avenç 
va ser anunciat ahir en la Convenció 
Anual de la Federació Nord-americana 
de Societats de Biologia Experimental 
que es fa a Las Vegas. (Efe) 

Cinc hispànics 
seran sants 
aquest any 

CIUTAT DEL VATICÀ - Cinc 
beats nascuts en terres hispàniques 
seran declarats sants aquest any 
mateix pel papa Joan Pau II. El dia 16 
de maig, a Asunción, la capital del Pa-
raguai, seran tres jesuïtes els que 
augmentaran la llista de canonitzats: 
el paraguaià Roque Gonzàlez, el 
zamorà Alonso Rodríguez i el fill de 
Belmonte (Conca) Juan del Castillo. 
El dia 3 de juliol, en una altra cerimò-
nia de canonització, el trinitari Simón 
de Rojas serà canonitzat juntament 
amb una religiosa francesa. Rosa Fili-
pina Dichesne. I el dia 11 de desem-
bre, a Roma, serà declarada santa la 
mare Molas, fundadora de l'orde de 
les religioses de la Consolació. (Agèn-
cies) 

PER A ESQUELES 
Polset 

COMSELL de CENT, 241 
Tels. 253 36 89 - 253 86 23 

Telefax 323 71 28 
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10-ABRIL-79 CRIMS SENSE CÀSTIG 

Encara els busquen 
Les forces de seguretat han estat incapaces de resoldre vint-i-cinc crims 

P rop de vint-i-cinc 
homicidis comesos 
durant els darrers deu 
anys a les comarques de 

Girona i sense resoldre 
constitueixen ei principal punt 
negre de la gestió que en 
aquest període han dut a terme 
les forces de seguretat, que han 
estat incapaces de donar-los 
per tancats. Tots ells formen un 
conjunt d'investigacions no 
acabades que només han servit 
per restar credibilitat a les 
declaracions dels responsables 
policíacs que, en deu anys, no 
han canviat ni les excuses 
davant la societat. 

Des de l'any 79 fins avui un 
nombre gairebé incontable 
d'asassinats que sobrepassa la 
cinquantena han encapsalat les 
pàgines negres de la història 
recent de les comarques de 
Girona. La majoria dels casos 
són competència directa de la 
Guàrdia Civil, mentre que la 
Policia només en té pendents 
uns quants. . «Per a nosaltres, 
per a les forces de seguretat de 
l'Estat, és una qüestió de 
prestigi resoldre els casos 
pendents», va declarar el 
governador civil de Girona, 
Pere Navarro, el mes d'octubre 
de 1987. En aquells moments 
Navarro ja era, a nivell popular, 
un personatge que no passava 
desapercebut, i no precisament 
gràcies al carisma que alguns li 
atribuïen, sinó a conseqüència 
de les seves desafortunades 
declaracions. 

«Les qüestions de prestigi» 
produïdes a la demarcació de 
Girona en els darrers anys es 
reparteixen desigualment en el 
temps i pateixen un fort 
augment de l'any 1985 al 1987, 
període en el qual es registren 
deu homicidis, la mateixa xifra 

que havia 

La majoria dels 
casos són 
competència directa 
de la Guàrdia Civil, 
mentre que la Policia 
només té pendents 
uns quants 
assassinats 

tardat a 
produir-se els 
sis anys 
anteriors, és a 
dir, del 1979 
al 1985. 

El deu 
d'abril de 
1979 el joier 
Emili Quera, 
de 
quaranta-nou 
anys, va ser 
assassinat 
quan es 

disposava a obrir, a primera 
hora del matí, la botiga de la 
seva propietat situada a la Gran 
Via de Girona. Tres dels quatre 
ocupants d'un vehicle Renault 
16 amb matrícula de Girona es 
van dirigir a Emili Quera i van 
disparar-li tres trets, dos en ple 
front i un altre al tòrax, i 
seguidament van fugir amb el 
vehicle en el qual els esperava 
un individu. Aquest és el primer 
succés d'una llarga llista que té 
tres punts clau: l'assassinat de 
Montserrat Àvila, de Sant Hilari; 
el de Sílvia Cobo, de Blanes; i 
el de l'industrial figuerenc 
Ramon Quer. A Blanes, el maig 
de 1980, s'havia produit 
l'assassinat del nen Fermí 
Villegas, tampoc esclarit. 

El tretze de juliol de l'any 
1987, Montserrat Àvila Jiménez, 
de catorze anys i veïna dé Sant 
Hilari, va ser trobada morta per 
uns veïns de la població, a uns 
tres-cents metres del nucli urbà. 
La família va manifestar des del 
primer moment que l'assassí 
havia de ser algú que la 
coneixia bé, —un amic o un 
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veí—, perquè si no la nena no 
hagués sortit de casa seva més 
tard de mitjanit. Els fets 
ocorreguts a Sant Hilari van fer 
sortir el poble al carrer i 
manifestar-se en silenci absolut, 
com a mostra de dolor i de 
rebuig. La manifestació es va 
portar a terme el diumenge 16 
d'agost, dia en què només una 
idea omplia el pensament de 
les mil cinc-centes persones 
que demanaven responsabilitats 
pel crim: fer justícia. «Per 
desgràcia queden molts 
assassinats per resoldre i no 
m'agradaria que passés el 
mateix amb aquest del nostre 
poble», deia l'alcalde de Sant 
Hilari, Xavier Rossell, un mes 
després dels fets. Malgrat el 
que va dir, ben segur que 
Rossell no s'imaginava que dos 
anys després el tema 
continuaria igual, tot i les 
investigacions d'un cos que, un 
any després de l'assassinat, 
esperava resoldre «ben aviat el 
crim de Sant Hilari. Fins i tot el 
rector del poble, mossèn 
Tomeu, considera que hi ha 

«desengany entre la població, 
que no creu que es solucioni el 
cas». 

Tres mesos després de 
l'assassinat de Sant Hilari, un 
fet semblant es repetia a 
Blanes. En aquest cas la víctima 
era la noia de disset anys Sílvia 
Cobo Ruano, que va ser 
trobada morta el diumenge 10 
d'octubre del 1987 en un 
descampat del barri Quatre 
Vents de Blanes. Havien intentat 
violar-la i havia estat 
estrangulada entre les quatre i 
les cinc de la matinada, segons 
l'autòpsia. Sílvia Cobo estudiava 
COU a l'institut Sa Palomera de 
Blanes i, per ajudar la seva 
família, durant l'estiu treballava 
al càmping Sol i Mar de la 
mateixa població. El dia dels 
fets, un dissabte a dos quarts 
de dotze de la nit, la noia va 
plegar de la feina i va anar a 
una festa d'aniversari, però no 
va voler que ningú 
l'acompanyés. La jove va trobar 
uns amics a la discoteca El 
Cortijo i va anar amb ells a 
Reggen's a prendre una copa. 

Quan van acabar es va 
acomiadar de les seves 
amigues i cadascuna se'n va 
anar, a peu, a casa seva. Però 
Sílvia no va passar pel camí 
que solia utilitzar, perquè feia 
pocs dies que una amiga seva 
havia patit un intent de violació. 
L'endemà va ser trobada morta. 
Tot el que ha passat després 
només ha servit per omplir 
pàgines de tinta, però no folis 
en els quals hi hagi els resultats 
de les investigacions, que 
només van permetre detenir 
Juan Antonio Giménez Torres, 
que en principi semblava tenir 
relació amb la mort de la jove 
però que poc temps després va 
ser deixat en llibertat. 
«Demanem que el crim no 
s'oblidi d'aquí a dos dies, com 
passa sempre», manifestaven el 
dilluns 12 d'octubre de 1987 els 
convocants de la manifestació 
que es va fer per la mort de 
Sílvia. Ells sabien, malgrat no 
reconèixer-ho públicament, que 
el cas tenia totes les 
possibilitats d'acabar com la 
resta. I el temps ha demostrat 

Tres ml! 
persones van 
assistir a 
l'enterrament 
de Fermí 
Villegas, 
assassinat a 
Blanes el maig 
de 1980 

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 24/2/1989. Pàgina 47



PUNT DE VISTA PUNT / Dimecres, 3 de maig de 1989 

EL PAÍS D'EN NYOCA 

Braunau 

U na feliç predestinació em 
va fer néixer a Braunau, 
llogarret situat precisa

ment a la frontera d'aquests dos Es
tats alemanys, la fusió dels quals 
apareix com la tasca essencial de la 
nostra vida, a perseguir per tots els 
mitjans». Així comença «Mein 
Kampf», el llibre programa d'Adolf 
Hitler. I així comença igualment el 
malson de la petita vila austríaca de 
Braunau, que avui no vol que el seu 
nom vagi unit al del Führer com 
una taca inesborrable que tothom 
assenyala amb el dit... 

Prou que l'ajuntament (majoria 
socialista) s'escarrassa a vendre les 
belleses gòtiques del poble, prou 
que publica tríptics luxosos amb fo
tos de l'església i les muralles... els 
turistes volen, abans que res, veure 
«la» casa natal, al 219 del carrer de 
Salzburg. I és precisament davant 
d'aquesta casa que s'ha anul·lat una 
plaça d'aparcament (que no és del 
SARE, senyors alcaldes nostrats!) i 
s'hi ha col·locat un bloc de pedra de 
Mauthausen amb una inscripció: 
«Per la pau, la llibertat i la demo
cràcia. Mai més el feixisme. Milions 
de morts ens adverteixen». El burg-
mestre ha dit que d'ara endavant 
qui vulgui fotografiar «la» casa tin
drà en primer terme la pedra-re-
cordatori. 

El periodista Jean Marc Gonin, 
que era a Braunau el 20 d'abril, dia 
de l'aniversari, explica que la pedra 
municipal ha resultat la pedra de la 
discòrdia entre els habitants del po
ble. Diu que una dona hi porta 
cada dia tres vegades el gosset, i es 
forma públic que aplaudeix la tri
ple pixerada al sòcol del diem-ne 
monument. Fins fa poc es venien 
souvenirs amb la imatge del Führer 
però ara s'ha acabat, i això sí que 
es veu que ha aixecat ulls de poll 
en un cert sector de la població, so
bretot. Des de fa anys s'havia dit 
que el mèrit dels austríacs era ha
ver fet creure que Hitler era ale
many i Beethoven austríac. Amb 
l'aniversari ha quedat en evidència 
que no, i a Braunau es parla de Hit
ler com es parla de sexe; en privat 
i en veu baixa. Potser perquè Àus
tria també és la pàtria de Freud, qui 
sap... 

Ja sé que l'aniversari-centenari 
del naixement de Hitler ha passat i 
potser no se n'hauria de parlar més. 
Em fa por —entre altres coses— 
que se m'acusi de retard en els te
mes. Pensin però que les primeres 
notícies que vostès van tenir sobre 
la guerra de Troia portaven un re
tard molt més gran encara. 

JOSEP VALLS 

TRIBUNA LLIURE 

El sociòleg Raimon Bonal planteja, en aquest article, el tema de la inseguretat ciutadana. 
L'autor defineix aquest tema com un fantasma quotidià creat a partir de fets concrets i 

recolzat en la por individual i col·lectiva. Segons l'autor, es tracta també d'un mite centrat 
erròniament en els nuclis urbans. 

L a fabricació de mites en el context de la 
condició humana és una constant. Som 
aptes per fer construccions i reconstruc
cions que indefectiblement ajuden a viu

re en el context de la por; una d'aquestes mito
logies fabricades pels homes és la de la insegu
retat ciutadana, que és un sentiment col·lectiu 
tremendament mal·leable i que el fem a la nos
tra mesura. 

Amb l'intent d'objectivai-
al màxim la problemàtica a 
què em vull referir, he de dir 
d'entrada que seria absoluta
ment irreal i ingenu negar 
que la gent té por. És una por 
que genera una inseguretat 
que es basa en fets que no 
són cap miratge ni cap apa
rença merament mitíca. Tot 
el contrari, les bases i els fo
naments de la por es recol
zen i s'argumenten sobre rea
litats. Només cal evocar els 
robatoris de tota mena, els 
accidents de circulació i les 
agressions que les persones 
sofreken adés i ara en els 
seus béns i en les seves perso
nes. 

Es deia perquè es consta
tava amb xifres que la inse
guretat ciutadana era un^fe-
nomen exclusivament urbà i 
es constata cada vegada amb 
més fonament de causa que 
no hi ha massa diferències 
entre la vida urbana i la vida 
rural en la gènesi d'aquest 
sentiment tan profundament 
perniciós per a la nostra vida 
quotidiana i per a la nostra 
convivència col·lectiva. 

Ja sembla que tot queda 
simplificat per la simple 
constatació de l'embalum demogràfic d'un de
terminat nucli habitat: si hi viu molta geijt, els 
fets seran més nombrosos i, si hi viu poca gent, 
les coses passen més de tant en tant. 

Tot queda condicionat a una dimensió demo
gràfica. 

La droga també existeix a pagès, els robato
ris, sovint espectaculars, també es donen en nu
clis aïllats (pensem en els lladres que han arri
bat a carregar un camió de bestiar) i els atemp
tats contra les persones pel'motiu que sigui s'han 
pogut veure i llegir a veïnats tanmateix ben pe
tits (pensem, per exemple, en la mort de Mont
serrat Àvila, la nena de Sant Hilari, de la qual 
encara no se sap res). 

La inseguretat ciutadana no és una broma, ni 
només una construcció social feta per les perso
nes, sinó una realitat que no es pot amagar 

La fabricació dels fantasmes 

De totes maneres, qui pot negar la infinita mi
tologia que s'edifica entorn d'aquest sentiment 
real d'inseguretat? Vull evocar un exemple que 

Els fantasmes 
de la 

quotidianeïtat 

«La inseguretat ciutadana no és 
una broma, ni només una 

construcció social feta per les 
persones, sinó una realitat que no 

es pot amagar». 

fa pocs dies (el dijous 13 d'abril) portava el ma
teix Punt Diari, i que posa sobre la taula com ar
ribem a produir, inconscientment, situacions ab
surdes que no tenen res a veure amb la insegu
retat, només dutes per aquest sentiment de por 
col·lectiva que ens envolta. 

La notícia era la següent: 
«Blanes.— Uns veïns del carrer Sant Joan de 

Blanes van avisar la Policia Local de la població 
perquè van veure dos joves dins un vehicle que 
els van resultar sospitosos. Una patrulla es va 
desplaçar al lloc dels fets i va trobar els dos ho

mes, que eren radioaficionats, que parlaven per 
l'emissora que hi havia instal·lada al cotxe». 

En aquesta breu informació que he transcrit 
literalment tal com la va dur el diari del dia es
mentat, tenim tots els elements que ens perme
ten entendre el perquè i sobre qui incideix 
aquesta construcció mitològica de la por. 

Els veïns del carrer de referència observen dos 
nois dintre d'un vehicle que estan manipulant 

ves a saber què. Potser iiiten-
taven fer el pont per endur-
se el cotxe o qui sap si tenien 
la intenció de buidar tot el 
que hi hagués en el seu intcr 
rior. En tot cas. Què hi fan 
dues persones joves, soles, 
dintre d'un vehicle? Amb 
tota seguretat, no hi podien 
fer res de bo; cal suposar que 
estan tramant alguna cosa i 
cal alertar els qui tenen la 
responsabilitat de l'ordre pú
blic perquè facin les investi
gacions que calguin. 

En segon lloc, es tracta de 
dues persones joves, i el fet 
de la seva joventut intensifi
ca considerablement les sos
pites. No són precisament els 
joves els que generen més 
problemes en la nostra vida 
col·lectiva? No són els joves, 
els qui freqüenten més les 
drogues, els que tenen més 
dificultats de trobar una fei
na i els que es troben més di
rectament lligats a les ten
dències més consumistes i 
que voldran adquirir les co
ses pels mitjans que siguin? 
No és també la joventut, la 
que se salta més fàcilment les 
normes, la que «passa» siste
màticament de tot i la que no 

respecta les lleis més fonamentals de la convi
vència? 

Si sumem les dues variables precedents (dues 
persones soles manipulant dintre d'un automò
bil aparcat al carrer i el tret característic de la 
seva joventut), hem construït el model de la por 
autofabricada. Cal actuar ràpidament i decidir 
una acció immediata que permeti aclarir les fo
namentades sospites; les coses són ja massa evi
dents per no pensar que aquests subjectes n'es-
tàn tramant alguna. El resultat és clar: Trucada 
a la policia local amb l'advertència serena que 
no tardin perquè aquí s'està fabricant un atemp
tat als béns i als interessos d'algú. Els funciona
ris compareixen al lloc dels fets i s'adonen im
mediatament que es tracta de dos radioaficio
nats que parien per mitjà de l'emissora de l'auto
mòbil. 

És així, com es construeixen els mites de la 
por; és així com fabriquem els nostres fantasmes 
de la vida quotidiana. 

RAIMON BONAL 

A l'article de fa un parell de setmanes, 
em referia, una mica de passada i en
mig de comentaris sobre d'altres temes, 

a l'actuació prou coneguda per tothom de les 
infermeres austríaques. 

Em sembla que encara s'ha de demostrar 
si els vells malalts demanaven la mort o no. 
De totes maneres, l'acusació es basava, crec, 
en el fet de considerar assassinat el procedi
ment triat per les infermeres i no pas en el 
desconeixement previ del malalt sobre la fi 
que li havien reservat aquests «àngels de la 
mort». 

Justament és el mot «triar» el que se'm be
lluga més pel pensament davant de notícies 
com aquesta i com una de més recent que 
ens ha arribat de Xicago. 

El pare d'un nen de setze mesos, que a 
causa d'un accident de trànsit estava en estat 
de coma profund des del mes d'agost passat, 
va desconnectar els aparells que mantenien 
artificialment la vida del seu fill i va deixar 
que se li morís als braços. 

Per fer-ho, va haver d'amenaçar metges i 
infermeres amb una pistola. 

De la notícia es desprèn que, en cap mo
ment, se li va deixar triar entre allargar inde-

A CONTRALLUM 

Senyors de la 
vida i de la mort 
finidament la vida mecànica del nen o posar-
hi fi. Anem una mica més enllà i llegim que, 
tot just dos dics abans, se li va dir que les pos
sibilitats de recuperació del seu fill eren gai
rebé nul·les. Havia esperat des del mes d'a
gost que se li donessin unes mínimes espe
rances i, en veure que no era així sinó tot el 
contrari, va triar. 

És l'etern problema de les possibilitats q̂ ue 
romanen, encara desconegudes, en mans de 
metges i científics que, en teoria, tenen el 
deure i l'obligació de cercar solucions per a 
casos tan extrems com aquest. 

És l'etern problema de lleis que es bara
llen entre la fredor dels polítics per dictar-les 
i l'apassionament de creences religioses, èti
ques i morals que barregen conceptes que, 
moltes vegades, ni es poden barrejar ni es po
den ficar al mateix sac de les conviccions de 
tothom. 

És l'etern problema d'aquell a qui, podent 

triar, se li nega el dret de fer-ho en base a 
unes necessitats col·lectives que es deriven de 
l'estudi de diagnòstics com el del nen de Xi
cago. 

I encara més: 
No només es tracta de decidir sobre la vida 

i la mort d'un mateix sinó que, com és el cas 
d'aquest pare, de vegades cal assumir la tria 
que un altre no pot fer. 

Tot plegat porta, ha portat i portarà a re
flexionar a bastament sobre la necessitat i la 
urgència de legitimar decisions tan íntimes i 
personals com la de triar la manera de posar 
fi a la pròpia vida, o a la d'aquells dels quals 
s'és responsable, davant d'un fet tan incon
trolable com són les malalties, de moment, ir
reversibles. 

El testament biològic demana una mort 
digna per a tots aquells que, essent conscients 
que els metges han posat-un curt termini a 
la seva vida, destigen que no se'ls allargui 
inútilment ni se'ls faci patir més del compte. 
Mai no acabaré d'entendre perquè s'han de 
posar tants d'entrebancs a una decisió com 
aquesta si la persona que la pren ho fa lliu
rement i conscient, ni si, com en el cas que 
esmentàvem, la pren el pare com a respon

sable últim de la vida del seu fill. D'acord que 
fan falta lleis que regulin aquesta tria. Està 
provat que l'acceptació de malalties irrever
sibles passa, abans, per unes fases successives 
de negació, desplaçament i depressió. El «no 
em puc creure que em passi a mi», el «pos
siblement s'han equivocat» i, sobretot, l'en
fonsament que segueix a la realitat evident, 
no són estats anímics adients per prendre de
cisions que comportin actuacions, que algú 
pot qualificar de dràstiques, com la renúncia 
a un hipotètic miracle de la recuperació. De 
vegades, s'han donat casos. 

Però si la tria, repeteixo, es fa un cop ac
ceptada la malaltia i la seva irreversibilitat, 
és difícil d'admetre que a una persona se li 
pugui negar el dret a morir dignament, sense 
sofriments innecessaris i sense allargar-li els 
dies per mitjà de les màquines. 

No voldria creure que hi ha uns senyors 
—científics, metges, teòlegs, polítics, religio
sos— que es puguin erigir en amos de la vida 
i la mort de qui sigui que, havent admès i ac
ceptat que la vida se li acaba, no tingui ni 
l'opció de sentir-se lliure davant d'aquest fet. 

DOLORS GARCIA I CORNELLÀ 
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del poder 
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El crim perfecte existeix. Les estadístiques ho de-
mostren: almenys un 20% dels assassinats que es 
cometen a Catalunya no es resolen mai. Això vol 
dir que bona part dels autors d'aquest greu delicte, 
que és el que està castigat al Codi Penal amb més 
duresa, queden amb llibertat de moviments. Els 
criminòlegs afirmen que un assassinat ha de resol-
dre's en un màxim de vint dies; després les proves 
es dilueixen i les coartades són difícils de provar. 

El crim 
perfecte és 
possible 
Molts casos ja s'han donat 
per irresolts després d'anys 
d'haver estat comesos 

E 
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L/uú R. Hernández 
Is armaris dels jutjats i de les 
prefectures de policia són 

i plens de diligències sense 
concloure, que han estat arxivades 
provisionalment per falta d 'un cul-
pable. Alguns expedients són molt 
vells, com el d'Antonia Santamaría, 
que era coneguda en els ambients 
de la prostitució amb el sobrenom 
de 7a Laura. Encara no se sap qui va 
escanyar-la el 12 de gener de l'any 
1958 mentre treballava al meublé 
La Emilia. 

Tothom dóna per perduts des de 
fa molts anys casos tan antics com 
aquest. Els que ocasionen mal de 
cap a la policia i desperten més pas-

sions entre l'opinió pública són els 
de la dècada dels vuitanta. Els vems 
d'alguns dels pobles on s'han comès 
els més recents crims perfectes con-
voquen de tant en tant manifesta-
cions per demanar que s'intensifi-
quin les tasques de recerca. Per a 
molta gent és difícil comprendre 
com és possible no haver pogut tro-
bar els assassins de Gemma Biosca, 
Silvia Cobos, Josep Corbera, An-
dreu Marcet, Ramon Quer, Jesús 
Zaplana, Fermina González, Gre-
gor i H e r v a s , I sabe l O r d ó ñ e z , 
Montserrat Avila, Albert Asin, Ma-
nuela Marteran, etc. 

Els criminòlegs coincideixen a 
afirmar que un assassinat ha de ser 

resolt en un termini màxim de quin-
ze o vint dies. Després els elements 
provatoris es dilueixen i les coarta-
des són més difícils de comprovar. 
De totes maneres, hi ha algunes ex^ 
cepcions a aquesta regla. El 25 de 
juliol de 1984 la policia de SabadeU 
va aconseguir detenir el delinqüent 
Antonio Requena Sánchez, acusat 
d'haver matat a trets feia cinc anys 
Laureano Morano Clavero. També 
l'aclariment del crim de Maria Te-
resa Mestre, la dona de l'industrial 
de l'oli Enric Salomó, va ser com-
pler cossos de seguretat van es-
tar completament desorientats du-
rant moltes setmanes, sobretot des-
prés de l'aparició d'uns anònims en 

els quals un suposat escamot segres-
tador denominat Gadac demanava 
un rescat de vint-i-cinc milions de 
pessetes. Al cap de tres mesos, quan 
ja es temia per l'èxit de les investi-
gacions, l'inspector Cuñado va ob-
tenir la primera declaració autoin-
culpatòria d'un veí de la vfctima, 
Angel Emilio Mayayo, i va compro-
v a que els anònims havien estat es-
crits amb la seva màquina d'escriu-
re, una Olivetti model Lettera-35. 
Ningú no havia sospitat abans d'a-
quest jove introvertit, ja que era 
molt amic de la famflia Salomó 
Mestre i, a més, era fill d 'un jutge. 

Aquests casos, però, són poc fre-
qüents. Habitualment, els assassi-

nats que no es resolen amb rapide-
sa queden impunes. Per aquesta 
raó és molt important que la in-
vestigació estigui ben enfocada 
des del p r i m e r m o m e n t . P e r 
aconseguir-ho és imprescindible 
que es compleixin quatre factors; 
1) que la policia faci una acurada 
inspecció ocular de l 'escenari del 
crim per trobar els més mínims 
detalls que puguin estar relacio-
nats amb el cas, 2) que els foren-
ses determinin "aviat la veritable, 
causa de la mort, 3) que el gabi-
net d'identificació i els perits es-
pecialitzats analitzin exhaustiva-
ment les proves recaptades, com 

passa a la pàgina següent 

n_el seu Mosaic del proppassat diumenge, 
dia 6, l'estimat Doctor Scòpius es referia a 
l'escàndol dels australs repetits, que ha so-
traguejat una mica més la República Ar-
gentina, a la qual només li faltava aques-
ta. 

Es tracta d'un afer que es presta a mol-
. , tes reflexions, i l'article del Doctor Scò-

pms es tan suggeridor que m'ha reviscut el record d'altres casos histò-
ncs que posen en quarantena l'aparent respectabilitat del diner encu-
nyat o imprès. 

Qualificar de falsificació l'incident dels australs seria una manera 
de dir destinada a no entendre'ns, ja que és, simplement, un miracle 
que evoca la mulüplicació dels pans i dels peixos, perquè la flamant 
moneda argentma fou fabricada sobre paper legal, en tallers i màui-
nes egals, sota la supervisió—se suposa— d'experts legals. L'únic 
detall peculiar és que de cada número de sèrie en van fer dos bidlets 
una cosa que a pruner cop d'ull i considerat des del punt de vista dels 
^iccionats (que som la majoria) no ens sembla tan fabulosa com això 
Ues del moment en el qual els bitllets de banc es van fer a màquina i 
tenint en compte el progrés constant de les arts gràfiques, la tempta-
cio que deu assetjar els responsables de les poltiques monetàries ha 
d esser fortissuna. El matek president Menem s'ho ha pres amb un 
exemplar estoïcisme i ha declarat quye no pensa retirar de la circula-
ció els australs bessons, entre altres motius (i ben cert que no n'hi ca-
lia cap mes) perquè és absolutament impossible de distingir els legí 
tims dels il.legftims. Que se la campin tots dos alhora, i a veure què 
passa! ' 

A primeries del segle actual, va tenir lloc a l'Estat espanyol un afer 

el davantal de pere calders 

Qüestions monetàries 
treball que vaig publicar ja fa una colla d'anys, contava una experiò-

col·laborador de Pancho Villa. La primera vegada que el famá revo-
lucionan va veure un bitllet de banc, es va sorprendre molt quan li 
digueren que amb aquell trosset de paper es podia comprar blat de 
moro, aviram, matxets i una colla de coses mé, totes útüs i necessà-' 
nes. I d on surten, aquests papers?", volguésaber Pancho Vüla. Li 
p f T I u ® màquina, a molts exemplars ^ r hora. 
El cabdill va ordenar immediatament als seus subordinats que requi-
sessm una d aquelles m^uines, juntamem amb la persona que ia fes 
anar. Va ^egir que destmessm uns dels vagons del seu tren llegendari 
a casa de la moneda. 

L'única manera de distingir-los era posant l'unria del dit Dolze al f® ^ ^ toscament im-

aquells bitUets no valien, els compradors els apuntaven amb els seus 

que va ocasionar un cert trasbals col·lectiu. Em refereko als duros 
sevillMs, encunyats d'esquitUada a la capital andalusa. Els falsifica-
dors devien tenir una rel d'idealisme, perquè les seves peces no tan 
sols dnngaven corr. Icr o que l'aliatge que utUitzaven conte-
T ' ^ Algú »a diriDar a mr que en contenia més que els duros 

centre 
1 ] - 1 giiout üuaumem la 

moneda, 1 ungla anava a parar —en els duros bons— al bell mie de la 
creu que coronava l'escut del revers. En els duros sevillans, en fer la 
mateixa operacio, s'observava, que la meitar de la xifra de l'any i la 
creu de 1 escut no comcídien. Es una errada comprensible, perquè per 
mdt d amor que s hi posi, sempre hi ha menudeses que s'escapen 

En evocacio d aquest episodi monetari, jo m'hi veig com un nen 
molt tendre, 1 les explicacions que he transcrit, me les va donar el meu 
avi patern. Com que la mem&ia, en el meu cas, és tramposa i sovint 
em ta víctima d unprovisacions per omplir buits sobre la marxa no 
m estr^yana gens que algú em rectifiqués amb una autoritat que a 
mi em fa falta. Si és aixi, declaro que ho acceptaré tan esportivament 
com pugui. 

Però sí que em faig fort en el fet que. el H;ner es fabrica hi 
ha nagut casos notabUíssims que fan truucv.̂ ,̂  ...nfiança. En'un 

enormes revòlvers i replicaven: 
—Es clar que valen! Oi patró? 
I sí, sí, valien. Amb diferències de procediment, d'escenari, d'èpo-

ca 1 de personatges, es una cosa que es deu haver reproduí de tant en 
tAnt. 
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reportatge 
El crim 
perfecte 
Molts casos s'han 
arxivat irresolts 
després d'anys 

avui, uiumeiigc 
13 d'agost de 1989 

ve de la pàgina anterior 

tar davant de la justícia amb garanties 
que serà empresonada i processada. 

En bastants dels més recents crims 
perfectes, com el de Montserrat Avila 
o Silvia Cobos, s'ha produït un fet cu-
riós. Els inspectors han tingut la certe-
sa que una persona és la culpable, 
però no ho han pogut demostrar da-
vant dels jutges. El sis de setembre de 
l'any passat va ser descobert el cadà-
ver de Maria Lourdes Boada Segura, 
de 28 anys, amb signes d'haver estat 
violada. Des del primer moment el veí 
de la víctima, Mariano Castro Sarto, 
de 58 anys, va ser sospitós. L'agent va 
fonamentar la seva creença en diver-
sos indicis, com el fet que el veí havia 
estat condemnat dos anys abans per 
fer trucades obscenes a una jove, a 
més d'altres. Mariano Castro es va 
declarar innocent i ara està en llibertat 
sense càrrecs, i l'inspector Andrés 
Martín continua la investigació. 

Els criminòlegs estan convençuts 
que en alguns casos no es poden tro-
bar més proves inculpatòries per l'o-
bligació de respectar els drets dels sos-
pitosos. El penalista José Antonio Ro-
queta diu que "a major nombre de 
garanties del detingut, menys possibi-
litats hi ha de resoldre el crim". 

La polèmica sobre l'existència o no 
de crims perfectes i sobre l'eficàcia 
dels cossos de seguretat és molt opor-
tuna aquests dies, quan es compleix el 
segon aniversari d'un dels assassinats 
que més ha commocionat l'opinió pú-
blica per la violència i la crueltat uti-
litzada pels seus autors. Es tracta del 
crim de Gemma Biosca Sentís, de 17 
anys, encara no resolt. El cos extint de 
Gemma va ser trobat el 4 d'agost de 
1987 a la botiga de bricolatge dels seus 
pares. La noia havia estat degollada i 
violada amb un tornavís o una eina 
semblant. Sembla que l'autor o els au-
tors d'aquesta acció es van preocupar 
de no deixar cap pista que els pogués 
delatar, ja que no es va trobar cap 
taca de sang. 

L'única prova que hauria pogut 
servir per identificar el o els culpables 
és un grapat de cabells que Gemma li 
o elsva arrencar abans de morir i con-
servava entre els dits. Però la policia 

els va fer analitzar massa tard. Quan 
els va enviar a l'Institut Celimark-Di-
agnostic d'Oxford ja s'havien deterio-
rat tant que els metges no van poder 
dictar cap diagnòstic. La fiscalia de 
l'Audiència de Tarragona no va ac-
tuar contra la policia perquè, segons 
va dir a l'mici de les diligències, no es 
coneixia l'existència dels laboratoris. 

Una altra noia de 17 anys, Silvia 
Cobos Ruano, va morir, després de 
ser violada, quan tomava d'una dis-
coteca la nit del 10 d'octubre de l'any 
1987, dos mesos després que Gemma. 
En aquesta ocasió la guàrdia civil de-
tenia al cap de pocs dies un jove de 22 
anys d'edat, amb antecedents penals, 
que coneixia la víctima i vivia en el 
seu mateix barri. Només va estar sis 
dies a la presó de Girona. No hi havia 
proves suficients i el van debcar en lli-
bertat sense fiança. 

La guàrdia civil també va demanar 
ajuda als tècnics del Regne Unit per-
què analitzessin unes taques trobades 
a la roba de la morta. Però aquesta 
prova no ha aportat cap dada nova. 

Alguns assassins es curen tant en 
salut que no donen a la policia ni la 
possibUitat d'encarregar algun tipus 
d'anàlisi. Així, el delinqüent que va 
matar el 24 de juny de 1984 Isabel Or-
dóñez, de 20 anys, va voler complicar 

el treball dels investigadors. Va des-
pullar completament el cadàver i es va 
emportar tot el que duia a sobre. No-
més va debcar l'agenda de la jove. Un 
any després, quan les diligències ja es-
taven en un punt mort, el jutge de Vic 
va arxivar provisionalment el sumari. 

Poc temps més tard, e l l5 d'octubre 
de 1985, va ser assassinada una altra 
noia, Fermina González Álvarez, de 
19 anys i veïna de Sant Celoni. No es 
va trobar cap element delator, i tam-
poc no hi va haver cap testimoni. 

El cas de Montserrat Avila Jimé-
nez, de 14 anys, és encara més com-
plex. El cos de la nena va ser trobat el 
12 de juliol de 1987 a la cuneta de la 
carretera que va de Sant Hilari Sa-
calm a Santa Coloma de Farners amb 
un fort cop al cap. Des del primer mo-
ment es va pensar que l'assassí era un 
veí de Sant Hilari. A finals d'abril de 
1988 va ser arrestat Josep Talleda, de 
46 anys. Una germana de la difunta 
va dir que l'home havia sotmès totes 
dues a abusos deshonestos. 

Josep Talleda va ser posat en lliber-
tat incondicional ais tres dies. Després 
va ser processat com a possible res-
ponsable de delictes d'abusos sexuals 
contra la nena assassinada i la seva 
germana. Es va-ordenar l'anàlisi de 
diversos materials del taller de la seva 

Silvia Cobos 
(a l'esquerra), 
Fermina 
González (a 
dalt) i 
Gemma Biosca 
(a baix) van 
ser violades i 
assassinades. 
Els seus casos 
encara no 
s'han resolt 

propietat, però els nou mesos que ha-
vien passat des de la data del crim van 
influir negativament en la recaptació 
de noves informacions. 

Els crims de Gemma Biosca, Silvia 
Cobos, Isabel Ordóñe/ , Fermina 
González i Montserrat Avila van ser 
comesos per suposats maníacs se-
xuals. El més segur és que tots, a ex-
cepció del d'Isabel Ordóñez, fossin 
comesos per coneguts de les víctimes 
que no han estat enxampats. 

Tampoc no han prosperat les inves-
tigacions per saber qui i per què va 
atemptar a Òdena contra Andreu 
Marcet, de 42 anys, un home senzill, 
sense activitat política, que treballava 
en una fàbrica de fibres sintètiques. 

Un altre tipus d'assassinats difícils 
de resoldre són els executats pels lla-
dres durant un robatori a una casa o 
un establiment. Són els casos, encara 
p«r resoldre, de Gregorio Hervá, Ma-
ria Giovanni, el joier Josep Carrera o 
el propietari del bar Portolés de Bar-
celona, Isidro Catalán. 

Tots aquests assassins estan lliures, 
no han pagat el seu delicte i el més 
probable és que mai més tornin a fer 
mal a ningú. Els criminòlegs expli-
quen que ningú, a excepció dels ma-
fiosos o els psicòpates, maten més 
d'una vegada. 

Els forenses 
no canvien 

Josep Català 
I Pel comú de la gent, la paraula 
forense equival al metge adscrit a 
un jutjat. Realment, però, de foren-
ses n'hi ha tants com perits o espe-
cialistes que designi el jutge per as-
sessorar-lo. 

Existeixen arquitectes forenses, 
cal.lígrafs forenses, etcètera. Que 
forense equival pràcticament a met-
ge de jutjat té una poderosa raó de 
ser: són els especialistes a qui més 
sovint recorren els magistrats per 
aclarir algun acte violent i/o crimi-
nal. 

Un forense no només ha de ser 
metge, sinó que ha de saber un niu 
d'anatomia patològica, a més de supe-
rar les corresponents oposicions per al 
cos administratiu. 

Avui, i arreu dels països industria-
litzats, eb forenses segueixen seminaris 
i cursets perquè hi ha una munió de 
noves tecnologies i tècniques per acla-
rir un crim o dictaminar sobre un cas 
amb precisió. A l'Estat espanyol, però, 
tot això continua essent una assignatu-
ra pendent. 

Disposem de bons forenses, però 
moltes vegades només tenen com a ins-
trument de treball ima taula de mar-
bre de segles passats per fer autòpsies i 
im mínim de material per practicar el 
seu art. 

Quan es parla de les necessitats de 
l'administració judicial no solen recor-
dar-se de citar ds forenses. Només se'ls 
esmenta quan, per impossibilitat físi-
ca, no poden aribar a conclusions fer-
mes i acaben ajudant, involuntària-
ment, a fer que més d'un crim quedi 
impune, sense resoldre. 

Parlar, avui i aquí, de sistemes de 
determinació d'ADN per identificar 
malfactors o d'espectrometria gamma, 
posem per cas, és pura utopia per als 
forenses, que es veuen obligats a viure 
encara en un ambient cientffic del se-
gle jpassat. La ciència evoluciona però 
ds forenses no. 

Assassins de sang freda 
• Els assassins dotats amb més ele-
vades dosis de sang freda són els que 
dificulten més la tasca de la policia. 
Elimenen totes les pistes que podrien 
detalar-los. El cas d'Angel Emilio 
Mayayo, l'homicida de Maria Teresa 
Mestre, l'esposa d'Enric Salomó, és 
paradoxal. Va rentar totes les taques 
de sang que van quedar en el seu do-
micili i va amagar la serra elèctrica 
amb què va esquarterar la dona. Si no 
hagués comès l'error d'escriure anò-
nims i llançar la morta en un lloc de 
fàcil accés, segurament encara no 
l'haurien detingut. 

Els crims més complicats de resol-
dre són tots aquells en què no apareix 
el mort. Un dels fonaments de les le-
gislacions occidentals és que sense ca-
dàver no hi ha delicte. Si no existís 
aquest precepte es podrien condemnar 
persones per l'assassinat de gent que 
no està morta, sinó que ha desapare-
gut o s'ha escapat de casa. Cal recor-
dar el crim de Cuenca. El suposat di-
funt havia marxat del poble i va saber 
al cap dels mesos que havien detingut 

uns veïns seus acusats d'haver-lo ma- Manuel Conde es confessés autor del 
tat. 

De totes maneres, la normativa vi-
gent a l'Estat espanyol permet casti-
gar un ciutadà quan es té la convicció 
i els indicis que ha pogut matar algú, 
encara que no es localitzi el seu cos. 
Va ser el 7 de setembre del 1988 quan 
l'Audiència de Madrid va condemnar 
a 29 anys de presó el comissari Fran-
cisco Javier Fernández Álvarez i els 
inspectors Victoriano Gutiérrez Lobo 
i Francisco Aguilar González per ha-
ver "fet desaparèixer" Santiago Co-
rella Ruiz, més com el Nani. 

En alguns casos, la policia ha arri-
bat a sentir-se completament impotent 
perquè estava conveçuda de la culpa-
bilitat d'algú, però no podien carre-
gar-li el mort. Un d'aquests crim va 
passar a Sabadell, el 30 de novembre 
del 1985, quan un home, Manuel 
Conde Jiménez, va matar un deficient 
psíquic, després d'endur-se'l amb el 
consentiment dels pares. Va caldre 
més d'un any d'investigacions per-
què, després de trobat el cadàver. 

crim. 
A vegades resulta del tot impossible 

identificar un cadàver i això impedeix 
totalment saber qui és l'assassí. Així, 
encara ningú no sap qui és la dona 
que va ser trobada el 4 de setembre 
del 1985 a l'interior d'una bossa d'es-
combraries a la vora de l'autopista 
A-7. L'autòpsia va revelar que la 
dona tenia entre 45 i 50 anys i feia 
1,60 d'altura. També es va descobrir 
que estava morta des de feia alguns 
mesos i que presentava dos orificis 
causats per un estilet i diversos cops a 
la cara, els ulls i el crani. Igualment es 
va saber que el cadàver no havia estat 
esquarterat amb cap eina, sinó amb 
les mans, quan ja estava pràcticament 
descompost. Com que el cos no con-
servava cap dels seus signes d'identi-
tat no es va poder saber qui era. Tam-
poc ningú no ha denunciat la desapa-
rició d'una dona d'aquestes caracte-
rístiques físiques per aquella època. 5 
Es, per tant, un crim completament § 
perfecte. • Lluís R. Hernández gel Mayayo, un assassí gairebé perfecte, durant el judici 
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42 PUNT DIVERS PUNT/Dilluns, 30 d'octubre de 1989 

! EL CRIM DEL PONT MAJOR 

Miguel Pérez Colomera, de deu anys 
d'edat, va ser trobat mort ahir a les onze 
del matí en un antic forn de calç del Pont 
Major. Els familiars del nen n'havien de
nunciat la desaparició el dia abans, a les 

nou de la nit, quan el van trobar a fal
tar. El cadàver va ser localitzat per un 
dels cinc germans del nen i un amic. El 
cos estava cobert amb pedres molt grans, 
tenia els pantalons abaixats i part de les 

cames cremades. El costat dret del cap 
havia estat colpejat amb una pedra, cop 
que, presumptament, li va provocar la 
mort, segons les primeres investigacions. 
La Policia va detenir ahir com a sospi

tós un jove del barri a qui els familiars 
acusen de ser l'assassí. Aquest jove i la 
seva mare van ser colpejats al migdia per 
un grup de veïns i familiars de la vícti
ma, segons va denunciar. 

Troben en un antic forn de calç el 
cadàver d'un nen colpejat i mig despullat 
Miguel Pérez, de deu anys, havia 
desaparegut de casa seva, al Pont 

Major de Girona, dissabte 

Un grup d'una dotzena de familiars i 
veïns es va passar tota la nit buscant 

el nen desaparegut 
GASPAR HERNÀNDEZ 

• Girona.— Els familiars de Mi
guel Pérez van estranyar-se, dissab
te a les nou del vespre, perquè el 
nen no havia tomat a casa seva, als 
«blocs sindicals» del Pont Major. 
Va ser aleshores quan uns amics de 
la família el van començar a buscar. 
A poc a poc va augmentar el nom
bre de persones que participava en 
les tasques de recerca. Aquest grup, 
segons va afirmar ahir Antonio Pé
rez, germà de la víctima, va anar a 
denunciar la desaparició a la Poli
cia Nacional i a la Municipal. Pé
rez va dir que cap representant dels 
dos cossos no els va fer cas i que 
nO van ajudar a buscar el nen. 

Fins a les cinc de la matinada el 
grup de veïns i familiars va estar 
buscant el nen per tot el barri del 
Pont Major. Aquesta hora van atu
rar les tasques de recerca, que van 
reprendre quan va tomar a fer-se 
de dia. Prop de les onze del matí, 
Antonio i un amic, Juan Moreno 
Palacios, van trobar el cadàver al 
pou de calç situat a la zona anome
nada els tres reis. El pou està situat 
just al costat de la via del tren, però 
és un lloc de difícil accés, ja que 
queda molt dissimulat pels arbres i 
per les bardisses. 

Van veure una sabata 

Van descobrir el cos perquè en
tre les pedres que hi ha al pou el 
germà i l'amic van veure una saba
ta del nen. Miguel Pérez estava to
talment cobert per grans pedres. El 
cadàver tenia el jersei aixecat fins a 
l'alçada del pit i els pantalons 
abaixats fins als genolls. Una part 
del cos estava cremada. «Com si 
l'haguessin volgut cremar per fer-lo 
desaparèixer sense deixar rastre. I 
com que no ho van aconseguir el 
van tapar amb les pedres» van dir 
els nois que van trobar el cos. Que 
el nen tingués els pantalons 
abaixats fa pensar a la policia que 
el crim pot tenir un mòbil sexual, 
encara que serà l'autòpsia que fi
nalment confirmarà si Miguel va 
ser violat o no. Al costat del cos hi 
havia la bicicleta de Miguel. 

La policia va traslladar-se al lloc 
dels fets poc després d'haver trobat 
el cos de la víctima. El titular del 
jutjat niimero 3 de Girona, Fernan
do Lacaba, va ordenar, prop de la 
una del migdia, l'aixecament del ca
dàver. A partir de dos quarts de 
dotze del matí vora de cent perso
nes, la majoria veïns, companys de 
classe i amics del nen, es van des
plaçar cap al lloc dels fets. Allí la 
policia havia aïllat el pou de calç, 
on no podia accedir ningú. Mentre 
els agents, el jutge i el metge foren
se eren al pou examinant el lloc, les 
escenes de dolor i indignació es re-

. petien entre els veïns. Quan va ar
ribar Juan Moreno —que havia tro
bat el cos— plorant i cridant que 
no li fessin fotografies, les escenes 
de dolor es van repetir. La seva 
mare va col·locar-se davant les ca
meres de televisió i va començar a 
cridar: «Assassins, no hi ha dret!». 
Un cop es va aixecar el cadàver, les 
cinquanta persones que quedaven 
al descampat van anar al forn a exa
minar el lloc del crim. 

,>>;k^ 

Un dels cinc germans de la víctima 
va trobar el cos, que estava cobert 
amb pedres i amb parts cremades 

Quatre assassinats 
de característiques 
semblants 
en deu anys 

Al mig de la foto l'últim nen que va estar jugant dissabte passat amb Miguel Pérez acompanyat d'altres amics del barri. Foto: 
Núria Santiago 

Una situació familiar «difícil» 
• Miguel Pérez estudiava quart 
curs d'EGB a l'escola Carme Au-
guet, del Pont Major. Segons els 
seus amics era un nen «com qual
sevol altre», que es relacionava 
molt bé amb la gent del barri i a 
qui agradava molt passejar amb la 
seva bicicleta. Precisament dissabte 
passat els seus companys el van 
veure per últim cop a primera hora 
de la tarda, quan estaven donant 
voltes pel barri amb bicicleta. Els 
veïns coincideixen a afirmar que el 
nen era tímid, «però s'hi havia tor
nat a causa de la difícil situació fa
miliar en què vivia. En el fons, era 
amable», segons van dir. Els pares 
de Miguel Pérez viuen separats. El 
pare del nen és el propietari del 
frankfurt Petit de Banyoles, situat al 
carrer Alfons XIL Ahir al migdia la 
policia municipal de Banyoles va 
intentar localitzar el pare per expli
car-li els fets, però no el van trobar. 
Els treballadors de l'establiment 

van assegurar a la policia que el 
propietari era a Roses. 

L'últim amic que el va veure 
abans de ser trobat mort va assegu
rar ahir que dissabte no va obser
var que Miguel es comportés de 
manera estranya. «Vam anar a ju
gar amb la bicicleta, com sempre, 
però no ens va dir res», va manifes
tar el nen. Segons els amics i els 
companys de classe que habitual
ment compartien les hores d'esbar
jo amb Miguel Pérez, aquest no ha
via anat mai a jugar al lloc on va 
ser trobat. «Sempre estava jugant 
pels carrers del voltant del pis, i mai 
no es movia d'allí», va declarar una 
amiga del jove. 

No anava al forn 

El company que el va veure per 
darrer cop també va afirmar que no 
tenien el costum d'apropar-se a la 
zona on hi ha el forn de calç en què 
va ser localitzat mort. Els dos joves 

que el van trobar van decidir, des
prés de tota la nit de buscar-lo «de
sesperadament», anar a veure el 
pou de calç «perquè pensàvem que 
s'hi podia haver refugiat a causa de 
la pluja. De petits sempre anàvem 
a jugar al pou, i hi constmíem ca
banes on ens amagàvem» 

La família del nen manté la teo
ria que tot hauria anat de manera 
diferent si la policia hagués partici
pat en les tasques de recerca. 
«Quan vam anar a denunciar la de
saparició a la Policia Nacional, ens 
van dir que no podien buscar en 
Miguel perquè no tenien prou 
agents, ja que aquests estaven ocu
pats amb les eleccions. La Policia 
Municipal ens va dir que tampoc 
no podia perquè hi havia molta fei
na amb les fires», van dir ahir. El 
germà de la víctima, de vint anys 
d'edat, creu que «si llavors s'ha
guessin mogut, potser hauríem evi
tat l'assassinat». 

PUNT DIARI 
• El nen Fermí Villegas Córdoba, 
d'11 anys, va aparèixer mort el di
marts 15 de maig de 1980, al costat 
del riu Tordera, a Blanes. El cadà
ver presentava diverses punyalades 
i indicis de violació. El dia abans, 
la família havia denunciat la seva 
desaparició, però la recerca no va 
donar cap resultat positiu fins dos 
dies més tard. El dimarts s'havia 
trobat la bicicleta i el cinturó del 
col·legi, però no el cos del nen, que 
no va ser locaUtzat fins a l'endemà. 
L'autòpsia va demostrar que el nen 
va morir el dimarts, cap a les 8 del 
vespre, com a conseqüència d'una 
hemorràgia interna. També va con
firmar que havia estat violat. El cos 
havia aparegut totalment nu i tenia 
un cop fort al cap. El dijous a pri
mera hora del matí dues persones 
van ser detingudes per la Guàrdia 
Civil. Dues hores després, però, es 
va decretar la llibertat dels detin
guts. El 30 d'agost de 1981 el cas es 
va declarar oficialment tancat. 

El 12 de juliol de 1987, Montser
rat Àvila Jiménez, de 14 anys i veï
na de Sant Hilari Sacalm, va ser as
sassinada. El cos va ser trobat per 
un veí, a la carretera de Saní Hila
ri a Santa Coloma, al terme d'Ar
búcies. La família va declarar des 
del pririier mom.ent que l'assassí 
havia de ser algú que coneixia bé la 
nena, un amic o un veí, que va 
aconseguir fer-la sortir de casa seva 
després de mitjanit. Un veí, Josep 
Talleda, va ser detingut per la 
Guàrdia Civil per la seva presump
ta implicació en els fets, però va ser 
deixat en llibertat per la jutgessa de 
Sant Coloma per falta de proves. 
Talleda va ser processat, però, per 
un presumpte delicte d'abusos des-
honestos que va denunciar una ger
mana de la noia morta. 

Sílvia Cobo Ruano, una noia de 
17 anys, va ser trobada morta el 
diumenge 11 d'octubre de 1987, a 
dos quarts de deu del matí, en un 
descampat del barri dels Pavos de 
Blanes. La jove va ser estrangulada 
i, segons va revelar l'autòpsia, la 
van intentar violar entre les 4 i les 
5 de la matinada. A principi del 
1988, la Guàrdia Civil va detenir un 
jove de 22 anys, de Blanes, com a 
presumpte autor dels fets. La jut
gessa de Santa Coloma no va tro
bar, però, indicis racionals per de
cretar presó incondicional i el sos
pitós va sortir en llibertat 72 hores 
després d'entrar a la presó. Aquest 
cas tampoc no ha estat resolt. 

El dimecres dia 25 de novembre 
de 1987 va ser assassinada, entre les 
10 i les 11 de la nit, en una claria
na d'un bosc pròxim al seu domici
li, Carme Alcalà Bejarano-Abalos, 
de 16 anys i veïna de Corçà. Un veí 
seu, de 15 anys, es va declarar au
tor dels fets l'endemà, poc després 
d'haver estat detingut per la Guàr
dia Civil. La família de l'agressor va 
abandonar Corçà el dia següent. 
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JUDICIAL 

j t t 

L'Audiencia ordena fer noves proves sobre 
Passassinat de la nena de Sant Hilari 

Havien detingut un veí de Montserrat Àvila que després va ser posat en llibertat 
SUSANNA OUVEIRA 

• Girona.— L'Audiència de Girona ha ordenat 
que es practiquin noves diligències en relació 
amb l'assassinat de la nena Montserrat Àvila, 
que va ser trobada morta el 12 de juliol de 1987 

a Sant Hilari. Un veí d'aquesta població, Josep 
Talleda, va ser detingut per aquests fets; però va 
quedar en llibertat sense fiança. Talleda va ser 
processat posteriorment per abusos deshonestos. 
presumptament comesos contra la víctima i una 

germana d'aquesta. L'advocat Josep M. Martí 
Tarré, que exerceix l'acusació particular, ha de
manat d'altra banda que s'investigui si Talleda 
podria estar relacionat amb la desaparició, fa 
nou anys, d'una veïna de Sant Hilari. 

L'advocat de l'acusació particu
lar havia sol·licitat una prova grafo
lògica per determinar si l'escriptu
ra de Josep Talleda coincidia amb 
la d'una carta que fa referència a 
una veïna de Sant Hilari que havia 
treballat amb Talleda i que va de
saparèixer fa nou anys. Segons va 
explicar ahir Josep M. Martí Tarré, 
les dues escriptures coincideixen i 
per aquest motiu ha demanat que 
es tomi a obrir el sumari incoat 
amb motiu d'aquesta desaparició i 
que s'investigui si Talleda podria 
estar-hi relacionat. L'advocat de 
Josep Talleda, Manel Mir, va ma
nifestar ahir que no coneixia els re
sultats d'aquesta prova. Aquest ro
tatiu no va poder confirmar ahir si 
havia estat admesa la petició de 
Martí Tarré. 

D'altra banda, l'Audiència de 

Girona ha acordat revoccU" l'acte de 
conclusió del sumari obert per l'as
sassinat de la nena de catorze anys 
Montserrat Àvila i retomar-lo al 
jutjat d'instrucció número 1 de San
ta Coloma perquè prossegueixi la 
investigació sobre aquest cas. L'ad
vocat de l'acusació particular va 
manifestar ahir que encara no ha
via tingut cap informació oficial 
d'aquesta decisió. 

Montsenat Àvila va ser trobada 
morta el 12 de juliol de l'any pas
sat a uns tres-cents metres del nu
cli urbà de Sant Hilari. Un any des
prés d'aquests fets la Guàrdia Civil 
va detenir Josep Talleda, però la 
jutgessa aleshores encarregada del 
cas, Pilar Rovira, va decretar la 
seva llibertat sense Banca, en con
siderar que no hi havia indicis ra
cionals suficients per poder relacio-

SEGURETAT CIUTADANA 

La Guàrdia Civil de Sant Pere 
Pescador deté un jove que acabava 

d'atracar un supermercat 
S'havia endut 37.000 pessetes 

IMMA BOSCH 
• Sant Pere Pescador.— Antonio 
Alcalà-Bejarano va ser detingut 
ahir prop de les dues de la tarda per 
la Guàrdia Civil de Sant Pere Pes
cador acusat d'haver atracat un su
permercat d'aquesta localitat. Se
gons van descriure diferents perso
nes que van veure l'atracador quan 
sortia de l'establiment, aquest era 
un noi jove que duia els cabells ar-
rissats, anava amb la cara destapa
da i vestia jersei de color blau i pan
talons texans. 

L'atracament es va produir a tres 
quarts de dues de la tarda, quan el 
jove va aprofitar un moment en què 
no hi havia clients per entrar al su
permercat Bosch de Sant Pere Pes
cador. El jove va intimidar amb una 
pistola de salves la propietària de 
l'establiment a qui va obligar a 
obrir la caixa registradora, on hi ha
via trenta-set mil pessetes. L'atra
cador va agafar els diners i va fugir 
a peu. 

La propietària del supermercat 
va alertar els agents de la Guàrdia 
Civil de Sant Pere Pescador i va fa

cilitar-los la descripció deljove que 
l'havia atracat. Els agents que es 
van presentar al lloc dels fets al cap 
de pocs minuts, van localitzar l'a
tracador, després que diferents tes
timonis els indiquessin el lloc per 
on havia fugit, a uns cent metres del 
supermercat. 

La Guàrdia Civil, que en el mo
ment de la detenció va haver de re
duir Antonio Alcalà-Benjarana, ja 
que aquest va oposar resistència, li 
va intervenir les trenta-set mil pes
setes que presimiptament havia ro
bat del supermercat i la pistola de 
salves amb què havia amenaçat la 
propietària del local. 

Els agenf de la Guàrdia Civil, 
que porta les diligències del cas, es
tan investigant si el jove, que havia 
estat detingut anteriorment per al
tres delictes, s'havia desplaçat a 
Sant Pere Pescador amb algun dels 
quatre vehicles que consten al seu 
nom. 

Antonio Alcalà-Bejarana va ser 
posat a disposició judicial acusat 
d'un presumpte delicte de robatori 
amb intimidació. 

nar-lo amb la mort de Montserrat 
Àvila. Dos dies més tard, l'acusació 
particular va presentar una quere
lla contra Josep Talleda per homi
cidi i abusos deshonestos i la jut
gessa va decidir processar-lo per 
aquest últim delicte, després de 
prendre declaració a la germana de 
Montserrat Àvila. 

L'Audiència ha decidit també re
tornar al jutjat d'instrucció el suma
ri del cas Sílvia Cobo perquè con
tinuï la investigació. El titular del 
jutjat número 1 de Santa Coloma, 
que també porta el cas de Montser
rat Àvila, haurà de decidir prope
rament si acorda o denega una pro
va demanada per l'acusació parti
cular que podria determinar a qui 
pertanyen les taques de sang i se
men que es van trobar a la roba de 
Sílvia Cobo. Montserrat Àvila 

SEGURETAT CIUTADANA 

Detenen a Lloret un suís acusat 
de ferir amb una barra de ferro 
un home a qui reclamava diners 

La víctima diu que no li devia res 
CARME RAMDX) 

• Lloret de Mar.— René Cohn 
Rogers, d'ongen suís i veí de la lo
calitat de Lloret de Mar, va ser in
gressat dissabte passat a la Clínica 
Girona amb traumatisme cranial i 
amb ferides greus a la clavícula, 
causats presumptament per l'agres
sió d'un súbdit suís que resideix 
temporalment a Doret i que va ser 
detingut pels fets. 

Segons funcionaris de la comis
saria de Doret de Mar, l'agressió es 
va produir dissabte a les 4 de la tar
da, quan el súbdit suís Wilfried Jo-
sef Mrkly, de 63 anys, va amenaçar 
René Cohn Rogers si aquest no. li 
tomava una quantitat de diners que 
li devia i que no ha estat especifi
cada. En negar-se aquest a tomar-
li els diners, que segons ell no li de
via, Mrkly va treure una barra i una 
cadena de ferro que tenia amaga
des a l'esquena i el va copejar di
verses vegades al cap i a la clavícu
la, segons la denúncia que van pre
sentar els pares del ferit. Sis veïns 
de la urbanització Condado Jamco 
de Lloret de Mar que es trobaven 

en el lloc dels fets en aquell mo
ment hi van intervenir per detenir 
els cops continus que Wilfned do
nava a Rene Cohn. El ferit va ser 
traslladat a l'hospital de Lloret, on, 
en comprovar que patia ferides de 
consideració, van creure necessari 
traslladar-lo a la Clínica Girona, on 
encara està ingressat. 

Segons els funcionaris de la co
missaria de Lloret, les desavinences 
entre Wilfried Josef Mrkly i René 
Cohn Rogers possiblement eren 
degudes al fet que es van posar d'a
cord per comprar una quantitat de 
material de constracció a l'estran
ger i, un cop que va haver arribat a 
Lloret, Cohn es va desentendre del 
trHCtc 

El mi de WUfiied, BiUy Mrkly, i 
René Cohn Rogers coincidien la
boralment en una empresa de cons
tracció de Lloret. 

Els pares de René Cohn van 
efectuar la denúncia a la comissa
ria de Lloret i els funcionaris de Po
licia van detenir l'autor d'agressió. 
El jutge ha decretat la Uibertat de 
Wilfried Josef Mrkly. 

Tanquen amb un 
cadenat l'escola de 
la nena malaguenya 
portadora de sida 

EFE 
• Màlaga.— I^ porta del col·legi 
Pintor Denis Belgrano, de Màlaga, 
on està matriculada la nena de qua
tre anys Montserrat Sierra, que és 
portadora d'anticossos de la sida, 
va aparèixer ahir al matí tancada 
amb un cadenat, segons va explicar 
el director del centre, Manuel Vi-
llalobo. Els 32 nens que van anar a 
classe ahir —dos menys que dime
cres— van haver d'esperar cinc mi
nuts que la policia retirés el cade
nat de là porta. 

El director del centre també va 
explicar ahir que s'espera poder 
treure aviat les pintades que hi ha 
a les parets exteriors del col·legi, 
contra la sida. Els responsables 
d'Educació de l'Ajuntament de 
Màlaga han anunciat que organit
zaran unes jornades dirigides als 
pares dels alumnes de la ciutat per 
informar-los sobre la sida i la seva 
transmissió a l'escola, amb la fina
litat d'evitar situacions com la del 
col·legí Pintor Denis Belgrado. En 
un comunicat municipal, l'Ajunta
ment ha afirmat que «una societat 
democràtica ha d'integrar tots els 
ciutadans, sense discriminacions», i 
que els col·legis han de potenciar 
«els valors de solidaritat i convivèn
cia entre els escolars». 

Mor un turista 
alemany en caure 
les parets d'un 
hotel de Tenerife 

EFE 
• Sanita Cruz de Tenerife.— Un 
turista alemany va morir ahir quan 
es van enranar dues habitacions de 
la primera planta de l'hotel Euro-
pe —de quatre estrelles—, situat a 
la zona turística de la platja de Las 
Amériras, a Tenerife. Segons van 
informar fonts de la Policia Nacio
nal la víctima, Rudolf UMch, de 
cinquanta-cinc anys, s'havia ins

tal·lat a l'habitació 105 de l'hotel 
juntament amb la seva esposa, que 
no va resultar ferida, i l'accident es 
va produir a la una de la matinada 
aproximadament, quan les dues ha
bitacions van caure sobre el hall de 
l'hotel. 

Les autoritats canàries van deci
dir desallotjar l'hotel, ja que a cau
sa de l'enrunament van aparèixer 
una sèrie d'esquerdes per tót l'edi
fici. Les causes de l'accident enca
ra no s'havien aclarit ahir a la tar
da, segons va explicar la Policia. 
Les 274 habitacions de l'hotel Eu-
rope estaven ocupades per 335 tu
ristes estrangers i espanyols qirnn es 
va produir l'accident, però no hi va 
haver cap altra víctima. Els turistes 
van ser traslladats posteriorment a 
dos hotels de la mateixa zona. 

AVUI 6 D'ABRIL, A LES 8 TARDA 
INAUGURACIÓ!! 

C/Ferran Bàrbara.44-Tel. 7-11117-17867 
CA.MPRODON 

CjRnu 
U T I L E 5 F Q R E S T f l L E B 

MAQUINARIA PER A 
LA FUSTA 

H O M A G • P^ladores-escaradores 

Encoladores vores. Secdonadores 

B A R M A G Pol'tíores motllures 
Fresadores fusta i metraquiiat 

ZUR'LAN PoídorescaSbradoresíxapa-vemfe 

CAR-MAK MoauradofBsde»4^fr7i8capçab. 

RAMARCH Premses pneumàtiques i hxiràutques 

V I D A L Màquines noves i d'ocasió en general 

PREZISS Eines de HSS. WIDIA f DíAMArjT 

Major, 158-SALT 
Tel. 23 80 85 
Fax 23 07 51 

POUS PER AIGUA 
Catalana de Perforacions, S.A., perforacions 
ràpides a rotopercussió pneumàtica i percussió, 
informa Josep Soler Casademont. 
S 57 13 18 (Banyoles) S (93) 836 60 11 Barcelona 
Diàmetres de 165 a 600 mm fins a 400 m de 
profunditat. 

R E S I D E N C I A L S E N I O R ' S 

Nou standing de vida <^ 
Per a matrimonis, pensionistes o persones que necessiten 
companyia. Visqui sense dependre de ningú en plena naturalesa però 
en un cèntric hotel, temporades curtes i llargues, assistència mèdica i 
controlada, places limitades. 

Informeu-vos a: Tei; (972) 62 22 07 - 62 25 89 
C/ Comas i Ros, 8 BEGUR (Girona) 
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DENUNCIA PER FALS TESTIMONI 

El jutjat número 2 de Girona ha 
admès a tràmit una denúncia per 

JÍ £k fals testimoni contra la 
• W ^ noia marroquina que va 
acusar de violació dos joves 
condemnats a divuit anys de presó. 

DESARTICULADA UNA BANDA 

La policia ha desarticulat una 
banda que des d'Empúria-brava 
Z í \ feia passar cada setmana 
^ v f una imitjana de cinquanta 
quilos d'haixix a França. Catorze 
persones han estat detingudes. 

JUDICIAL 

El titular del jutjat d'instrucció número 
1 de Santa Coloma està investigant si el 
veí de Sant Hilari Josep Talleda, al qual 
se li imputen diversos delictes d'abusos 
deshonestos presumptament comesos 

contra la nena Montserrat Àvila, assasi-
nada l'any 1987, i que havia estat detin
gut arran d'aquesta mort, podria estar 
relacionat amb la desaparició d'una 
dona fa dotze anys. Talleda no va ser 

processat per la mort de la nena. El jut
ge José Luis Gonzàlez, que instrueix el 
sumari sobre la mort de Montserrat Àvi
la, va prendre ahir declaració a l'espòs 
de la dona desapareguda, Francesca 

Boix, i a una I cunyada d'aquesta. En re
lació amb la mort de la nena de Sant Hi
lari, el jutge ha acordat realitzar una re
construcció dels fets, que es portarà a 
terme la matinada del pròxim dia 26. 

Investiguen si Talleda està implicat en 
la desaparició d'una dona de Sant Hilari 
L'home havia estat detingut en relació amb I Ahir van declarar el marit i la cunyada de 

la mort de la nena Montserrat Àvila | Francesca Boix, desapareguda fa 12 anys 
SUSANNA OLIVEIRA 

• Santa Coloma de Farners.— Se
gons fonts relacionades amb el cas, 
aquesta investigació respon als 
punts de contacte que hi ha entre 
aquests dos casos i Josep Talleda, 
amb el qual havien treballat la dona 
desapareguda, Francesca Boix, i 
Montserrat Àvila. La suposada re
lació de Josep Talleda amb la de
saparició de Francesca Boix es va 
investigar després de la mort de 
Montserrat Àvila, de 14 anys, quan 
es va tenir coneixement de l'exis
tència de dues cartes anònimes di
rigides a aquesta dona. Josep Ta
lleda va ser detingut per la mort de 
Montserrat Àvila un any després 
d'aquests fets i la jutgessa encarre
gada del cas, Pilar Rovira, va 
deixar-lo en llibertat sense fiança 
en considerar que no hi havia indi
cis suficents per relacionar-lo amb 
aquest homicidi. 

L'advocat Josep Maria Martí 
Tarré, que exerceix l'acusació par
ticular en el sumari per l'homicidi 
de Montserrat Àvila en representa
ció dels pares de la nena, va dema
nar una prova grafològica per de
terminar si l'escriptura de Josep 
Talleda coincidia amb la de les 
dues cartes dirigides a Francesca 
Boix. L'examen grafològic va deter
minar la coincidència entre les dues 
escriptures, però Josep Talleda ha 
negat en totes les seves declara
cions que hagués escrit les cartes. 

L'espòs de Francesca Boix, Lluís 
Farràs Busquets, i una cunyada d'a
questa, Margarita Farràs Busquets, 
van declarar ahir durant tres hores 
davant el jutge de Santa Coloma 
José Luis Gonzàlez en relació amb 
aquests fets. Els familiars de la 
dona van ser citats a declarar pel 
jutge instructor del cas de Montser
rat Àvila, ja que hi havia una rela
ció entre Josep Talleda, Francesca 

L'espòs 1 la cunyada de la dona desapareguda, ahir, després de declarar al jutjat de Santa Coloma de Farners. Fotos: Lluís 
Serrat. 

Boix i Montserrat Àvila, segons van 
informar ahir fonts relacionades 
amb el cas. La dona i la nena ha
vien treballat per a Josep Talleda a 
la tomeria que aquest té a Sant Hi
lari. Talleda també havia contractat 
durant un temps l'espòs de Fran
cesca Boix, i aquest matrimoni ha
via sortit diverses vegades amb Ta
lleda i la seva dona, segons van dir 
ahir Lluís i Margarita Farràs. 

Francesca Boix va desaparèixer 
del seu domicih l'any 1978 i poc 

després una trucada anònima d'una 
persona que parlava amb accent 
francès i que va dir algunes parau
les en aquest idioma va anunciar als 
seus familiars que la dona havia 
marxat amb un camioner i que no 
tomaria més, segons van declarar 
ahir els dos veïns de Sant Hilari. 
L'última vegada que Francesca 
Boix va ser vista pels seus familiars 
aquesta els va dir que anava a com
prar begudes i va marxar de casa 
amb un cabàs, amb els envasos de 

les begudes, i sense cap tipus de do
cumentació. Després de la seva de
saparició, els familiars van trobar 
entre les robes de la dona diverses 
cartes anònimes, entre elles, les 
dues que es van analitzar. 

En relació amb aquesta desapa
rició també es va inspeccionar un 
lloc proper al pantà de Susqueda, 
on, segons va declarar una germa
na de Montserrat Àvila, Talleda els 
hi havia portat, i els havia fet resar 
i deixar-hi flors. 

Mas Guèmoi, 14 
« 57 07 71 

S 908 -13 70 06 
« 57 58 27 (NiïS) 

BANYOLES 
(Girona) 

PERFORACIONS a ROTOPERCUSSIO 
PNEUMÀTICA EN TERRENYS DE ROCA 

• Perforacions i sondeigs a partir 
de 3.500,- pta./metre. 

• Pou acabat amb aigua i entubat 
a partir de 5.000,- pta./metre. 

• Treballs a preu fet, i amb garantia 
de cabal d'aigua. 

• Fem treballs de desbrossament 
Marges - Vedats - Cunetes, etc. 

^ GELATS 

yi/Ue/umAj ... )1xituAa£4nent! 

Plaça d'Espanya, 4 - Tel. 75 86 83 - Torroella de Montgrí 

El jutge ordena 
reconstruir els fets 

S.O. 
• Santa Coloma de Farners.— En
tre les noves diligències que l'Au
diència de Girona va acordar que 
es realitzessin per intentar aclarir 
l'assaésinat de la nena de Sant Hi
lari, el jutge de Santa Coloma ha 
decidit realitzar una reconstrucció 
dels fets, que es farà dissabte vinent 
a la rpatinada, per repassar in situ 
les declaracions que diferents veïns 
de la població van fer sobre el cas. 

La hena Montserrat Àvila va ser 
trobada morta el 12 de juliol de 
1987, |a dos quarts de set del matí, 
en unj indret anomenat la petja del 
diable^ al costat de la carretera que 
enllaça Sant Hilari amb Santa Co
loma de Farners. La nena presen
tava up fort cop al cap i unes mar
ques àls turmells. Josep Talleda va 
ser detingut en relació amb aquests 
fets el| mes de maig de 1988 i des
prés de declarar davant la jutgessa 
va sortir en llibertat sense fiança. 
Dos dies després, l'acusació parti
cular |va presentar una querella 
contral Talleda per homicidi i abu
sos deshonestos. La jutgessa va 
proceàar-lo per aquest últim delic
te després de prendre declaració a 
la germana de Montserrat Àvila, la 
qual va assegurar que Talleda ha
via abusat d'ella i la seva germana. 

Lesjdues germanes ajudaven Jo
sep Talleda en algunes feines de la 
tomeria i aquest els pagava uns di
ners o ibé els comprava roba. La nit 
abans jque Montserrat Àvila va ser 
assassinada va estar treballant amb 
Talleda fins després de les deu de 
la nit i posteriorment va tornar a 
casa seva, d'on va marxar un altre 
cop al voltant de les dotze. Aquella 
mateixa nit Talleda i la seva esposa 
es van dirigir al voltant de les onze 
de la nit a un bar de la població i 
després van tornar a casa seva, se
gons va declarar el matrimoni. 

El jutge encarregat del cas, José 
Luis Gonzàlez, instrueix també el 
sumarii per la mort de la jove de 
Blanes íSílvia Cobo. Aquests dos ca
sos havien estat instruïts abans per 
una mateixa jutgessa. Pilar Rovira, 
la qual va dictar acte de conclusió 
de surnari i va enviar-los a l'Au
diència donat que no hi havia pro
ves que inculpessin ningú. L'Au
diència, atenent en tots dos casos 
les peticions de les acusacions par
ticulars, va acordar revocar la deci
sió de la jutgessa i va ordenar que 
els dos sumaris fossin tornats al jut
jat d'instrucció perquè prosseguis
sin les investigacions. 

Sobre la mort de Sílvia Cobo, 
que vafser assassinada l 'Il d'octu
bre de 1987, el jutge ja ha realitzat 
noves diligències. En relació amb 
aquest cas la Guàrdia Civil també 
va detenir un jove de Blanes, que 
viu al mateix barri on residia Sílvia 
Cobo i que ahir va tomar a decla
rar, i la jutgessa també va acordar 
deixar-lo en llibertat sense fiança 
en considerar que no hi havia prou 
proves Que el relacionessin amb la 
mort dè la noia. El jutge José Luis 
Gonzàlez, que va prendre possessió 
del càrrec fa poc més de dos me
sos, s'ha desplaçat també fins a 
Sant Hilari i Blanes per veure els 
llocs ori van ser trobats els cossos 
de les dues noies. 
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JUTGEN MESQUIDA PLUGES INTENSES 

L'ex-alcalde de la Jonquera Josep 
Maria Mesquida serà jutjat de nou 
jà ^ cy^^^rAudiència de 

•W ^ (jirona acusat d'haver 
induït a un atracament que es va 
cometre el novembre de 1985. 

Les pluges intenses que durant el 
matí d'ahir van caure arreu de 
jà £1 Catalunya van provocar 
"w V inundacions a les comarques 
de Barcelona i de Tarragona. A 
Girona els danys van ser mínims. 

JUDICIAL 
L'Ajuntament de Sant Hilari ha decidit 
constituir-se com a acció popular en el 
cas de la nena Montserrat Àvila —que 
va ser trobada morta el 12 de juliol de 
1987—, que encara no s'ha resolt. L'A

juntament de Sant Hilari va prendre 
aquesta decisió per unanimitat en el ple 
del dia 10 d'aquest mes, segons ha infor
mat l'alcalde, Xavier Rossell, per evitar 
que les investigacions quedin aturades. 

Arran de l'assassinat de Montserrat Àvi
la va ser dedngut, fa dos anys, el veí de 
Sant Hilari Josep Talleda, que posterior
ment va quedar en llibertat sense fiança. 
Talleda no va ser processat per la mort 

Un moment de la manifestació que es va organitzar a Sant Hilari després de l'assassinat de Montse Àvila. 

L'Ajuntament de Sant Hilari serà Facció 
popular en el cas de Montserrat Àvila 

Vol tenir accés a les investigacions sobre 
l'assassinat de la nena, comès el 1987 

L'acord es va prendre durant la darrera 
sessió plenària, per acord de tots els regidors 

IRENE CASELLAS 
• Sant Hilari Sacalm.— L'alcalde 
de Sant Hilari, Xavier Rossell, va 
explicar ahir que la decisió de l'A
juntament de constituir-se com a 
acció popular en el cas de Montser
rat Àvila es va prendre per poder 
tenir accés als resultats de les inves
tigacions que s'han portat a terme. 
Segons Rossell, fins ara es mante
nien contactes amb el jutjat d'ins
trucció número 1 de Santa Coloma 
de Farners, que porta el cas. L'A
juntament, segons l'alcalde, no ha
via pogut tenir accés al seguiment 
de les investigacions. Rossell va ex
plicar que la primera jutgessa que 
es va encarregar del cas. Pilar Ro
vira, va ser qui va apuntar la possi
bilitat de formar ima acció popular. 

L'Audiència de Girona va orde
nar el mes d'abril passat que es 
practiquessin noves diligències en 
relació amb l'assassinat de la nena, 
de 14 anys, que va ser trobada mor

ta al lloc conegut com la petja del 
diable, amb un cop molt fort al cap 
i marques als turmells. L'Audiència 
va decidir revocar l'acte de conclu
sió del sumari obert per aquest as
sassinat i retomar-Io al jutjat d'ins
trucció número 1 de Santa Coloma 
perquè prosseguissin les investiga
cions. Un any després de l'assassi
nat de la nena va ser detingut un 
seu veí, Josep Talleda, casat i amb 
dues filles, però va ser posat en lli
bertat sense fiança tres dies després 
perquè la jutgessa Pilar Rovira va 
considerar que no hi havia prou in
dicis racionals per acusar-lo d'ho
micidi. Talleda va ser detingut ar
ran, de les declaracions d'altres 
veïns del poble i de la germana de 
la noia morta, que el va acusar 
d'haver abusat de Montsenat i d'e
lla mateixa, quan anaven a ajudar-
lo a la tomeria que té a Sant Hila
ri. Tot i que Talleda va ser posat en 
llibertat, la famflia Avíla va presen

tar una querella dos dies després 
per aquests presumptes delictes 
d'abusos deshonestos, i la jutgessa 
va decidir posteriorment proces
sar-lo. 

Entre les noves diligències que 
han estat ordenades p)er l'Audièn
cia de Girona, l'actual titular del 
jutjat, José Luis Gonzàlez, ha deci
dit realitzar una reconstrucció dels 
fets, que tindrà lloc aquest dissabte 
a la matinada. El jutge també està 
investigant si TaUeda està implicat 
en la desaparició d'una veïna de 
Sant Hilari, Francesca Boix, ara fa 
dotze anys. Tant la dona desapare
guda com la nena morta havien tre
ballat amb Talleda, a la tomeria. 
Francesca Boix va desaparèixer del 
seu domicili el 1978 i poc després, 
una persona que tenia accent fran
cès va trucar a casa seva i va dir que 
la dona havia se n'havia anat amb 
un camioner i que no tomaria mai 
més. 

Després de la desaparició, els fa
miliars de Francesca Boix van tro
bar unes cartes anònimes entre la 
roba de la dona. La lletra d'aques
tes cartes coincideix amb la de Jo
sep Talleda, segons tma prova gra
fològica sol·licitada per la família 
de Montserrat Àvila. 

L'alcalde de Sant Hilari ha asse
gurat, per la seva banda, que l'A
juntament vol excercir el dret de 
constituir-se com a acció popular 
per evitar que el cas quedi arxivat 
i per conèixer la situació actual de 
les investigacions. «Un cop tin
guem la documentació necessària, 
decidirem si continuen excercint 
l'acció popular o no», ha explicat 
l'alcalde. L'acord de presentar-se 
com a acció popular va ser adoptat 
per unanimitat en el ple del dia 10 
d'aquest mes. L'alcalde també ha 
explicat que el jutjat de Santa Co
loma encara no ha contestat a la 
decisió de l'Ajuntament. 

de la nena, però està acusat de diferents 
delictes d'abusos deshonestos comesos, 
presumptament, contra ella i la seva ger
mana, que va ser qui el va acusar, dos 
dies després que va ser posat en llibertat. 

Un crim que va 
mobilitzar tot 
el poble 

. I.C. 
• L'assassinat de Montserrat Àvila 
ha estat un dels crims que ha com
mogut més els ciutadans, junta
ment amb el de Sílvia Cobo, de 
Blanes, que es va produir tres me
sos després. Montserrat Àvila va 
sei" trobada morta el diumenge 12 
de juliol de 1987, a tres-cents men-
tres del nucli urbà de Sant Hilari. 
La nena va morir a conseqüència 
d'un cop molt fort al cap i, segons 
les investigacions, el seu cadàver va 
ser traslladat al lloc on es va loca
litzar una vegada ja era morta. Ex
cepte la ferida al cap i unes mar
quès als turmells, el cos de la noia 
estava totalment intacte quan va 
ser trobat a dos quarts de set del 
matí per un veí, a la carretera que 
va ide Sant Hilari a Santa Coloma. 

El dia abans, Montserrat havia 
estat trebíillant a la tomeria del seu 
veí Josep Talleda i havia tomat a 
casa passades les deu de la nit. La 
noia es va quedar sola amb els seus 
germans petits, ja que els pares 
eren fora i la germana gran havia 
marxat. Cap a la mitja nit, la noia 
va sortir de casa i ningú no la va 
toriíar a veure amb vida. 

Un mes després que va ser des
cobert el cadàver de la noia, 1.500 
veïns de Sant Hilari es van manifes
tar̂  encapçalats pels familiars de la 
víctima, per demanar que es trobés 
l'assassí. Les investigacions de la 
Guàrdia Civil per aclarir els fets 
van apuntar, immediatament, que 
l'assassí era una persona del poble 
i que coneixia la noia. Gairebé im 
any després dels fets, el 30 d'abril 
de 1988, va ser detingut Josep Ta
lleda, que sempre ha mantingut la 
seva innocència i que va ser posat 
en llibertat tres dies després. 

Talleda va ser detingut arran de 
les declaracions d'alguns veïns, que 
van assegurar que havien vist pas
sar un vehicle semblant al seu la nit 
dels fets, a les quatre de la matina
da. D'altra banda, un funcionari de 
l'Ajuntament va explicar que havia 
rebut una tmcada telefònica anòni
ma en què s'acusava un camioner 
d'haver comès l'assassinat, i un veí 
va assegurar que havia vist traçar 
Talleda des d'una cabina, en el ma
teix moment. Aquestes manifesta
cions no van ser suficients per acu
sar Talleda, que va ser posat en lli
bertat. Segons la declaració que 
Talleda va fer davant la Guàrdia 
Civil, la nit del cfissabte 11 de juliol 
va arribar a casa seva una mica més 
tard de les onze i va sortir amb la 
seva dona. El matrimoni va anar a 
un bar de Sant Hilari i quan va sor-
tir-nè va anar cap a casa seva, d'on 
no es va moure fins l'endemà. 

TELCASA 
08009 Barcelona 

17430 Sta. Coloma de Farnés 

Diputació, 314 r 232 91 67 

Sant Sebastià, 10 r840569 
DISTRIBUÏDORS OFICIALS PER CATALUNYA 
Centraletes S I E M E N S - Telèfons de cotxe O inde lec 

TELÈFONS TOT TIPUS - CONTESTADORS - TELEFAX 

Aire condicionat TOSHIBA 
Temperatura ideal 

tot l'any 
amb ei sistema 
Bomba de calor 

GIRONA, Ctra. Barcelona. 145 - Tel, (972) 21 55 62 
FIGUERES, c/Compositor Coll, 1 -Tel, (972)5111 62 

POUS OBERTS 

J. ABULI 
Tota mena de treballs 

en pous oberts. 

Tel. (972) 74 40 79 
CAMALLERA 
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Tres arquitectes de Olot 
proyectan un complejo de 

vacaciones para Japón 
Pag. 13 

El GEIEG jugarà hoy contra el 
Canoe la final del Campeonato 
de Espana juvenil de basket 

Pags. 44 y 45 

Mercadïilo 
Aunque no se haVa hecho de ma
nera oficial, el Ayuntamiento de 
Girona tiene el firme propósito de 
que, tras la temporada de verano, 
en la que el mercado se situarà en la 
Devesa, éste no vuelva a colocarse 
en la zona de los aparcamientos 
donde ahora se ubica. 

Pag. 8 

• Jornada decisiva 
Decisiva para Palamós y Figueres 
es la última jornada de Segunda A. 
Los costenos se juegan en La Coru-
fïa la posibilidad de jugar la promo-
ción, mientras que los figuerenses 
necesitan un punío para salvarse 
del descenso. El Girona perdióayer 
en Mahón (5-21. 

Pags. 39, 40 y 41 

Dalí-Lorca 
El Museu del Joguet de Figueres 
acoge desde ayer una interesante 
exposición que, bajo el titulo gené-
rico de «Records», presenta una 
sèrie de fotografies y cartas que 
Anna Maria Dali y Federico Garcia 
Lorca mantuvieron a lo largo de su 
vida, fruto de su gran amistat. 

P a g . 46 

• Otro altjo de hachís 
El súbdito holandès Aden Quen fue 
detenido ayer en la aduana de la 
Jonquera cuando trataba de pasar 
diez kilogramos de resina de hachís 
prensada, ocultos en la rueda de 
recambio de su coche, cuyo valor 
en el mercado asciende a unos 300 
millones de pesetas. 

Pag. 51 

Ei juez ordeno la reconstrucción de una posible prueba de! crímen de Sant Hilari 

Investigan si el sospechosp del 
asesinato de Montserrat Àvila 

usó la furgoneta el dia de autos 

El sospechoso del asesinato de Montserrat 
Àvila Jiménez, Josep Talleda, participo 
ayer por la madrugada en una diligència 
para comprobar si, como afirma uno de sus 
vecinos, fa noche en que se produjo el cri-
men utilizó su vehículo, una furgoneta Ci

troen Dyane 400, junto a la que aparace en la 
imagen de RICARD CAMÓ, y que vendió a 
una empresa de Santa Coloma poco des-
pués de que se produjeran los hechos. 

CC.OO. cree que los 
puestosdetrabajo 
de SaphII en Ripoll 
estan en peligro 

Ripoll.— El secretario general de 
la Federación del sector tèxtil de 
Comisiones Obreras en Catalunya, 
Ramon Puiggròs, aseguró ayer que 
los ciento noventa puestos de tra-
bajo de la factoria Saphil de Ripoll 
se halian en peligro, al igual que los 
de la factoria de la misma empresa 
en Terrassa. Puiggròs realizò esta 
afirmación en una asamblea infor
mativa convocada tras el anuncio 
de suspensión de pagos por parte 
de la empresa y opino que los pues
tos de trabajo peligraban a pesar de 
las declaraciones de los directives, 
que apuntaron que «en Ripoll no 
pesarà nada». Ramon Puiggròs in
dico en la asamblea que la compa
rtia «ha precipitado sus acciones 
vendiendo el patr imonio en 
Terrassa». 

La Sociedad Anònima de Peinaje 
e Hiladuras de Lana —Saphil—, que 
cuenta con factories en Ripoll y 
Terrassa, tiene unas deudas pen-
dientes con la Seguridad Social y 
Hacienda por valor de 1.500 millo
nes de pesetas, mientras que los 
400 millones restantes correspon-
den a proveedores y otras entida-
des financieras. 

Puiggròs se mostro preocupado 
por la posibilidad de que los directi
ves de Shapil, que en su opiniòn 
han hipotecado la fàbrica de Terras
sa, hagan lo mismo con la factoria 
de Ripoll, donde trabajan 190 per-
sonas. 

La empresa Shapil, que tiene un 
patrimonio de 4.400 millones de pe
setas y un capital de 200 millones, 
ha registrado pérdidas en los últi
mes ejercicies. 

Pag. 16 

400.000 PTA DE POT 
EN NO SORTIR GUANYADOR 
DIVENDRES, S'HA ACUMULAT, 
DE MOMENT, UN POT PER AVUI 
DE 400.000 PTA (300.000 
PTA EN EFECTIU 1100.000 
PTA EN EL XEC^MPRA). 

A LA PÀGINA 3, INFORMACIÓ 
DE U FESTA D'ENTREGA DE 
LA BiCOCA MILIONÀRIA 

U COMBINACIÓ GUANYADORA 

D'AHIR, A LA PÀGINA 17 

CENTRE 
COMERCIAL 

r, I a o H A' 

<:AKI;I!K 
XOIJ 

ASSEGURANCES 4 ^ f { DE SABADELL 

AMB M S SEGUR 

Seu Social: CL Indúsiria. 16 - Tel. 725 91 33 - 08202 SABADELL 
Delegació Barcelona: Rambla de Catalunya. 1. ler. 2a. - Tel. 301 55 33 - 08007 BARCELONA 

Delegació Girona: Cristòfol Grober, 6. 2on.. 3a- • Tel. 20 65 38 - iTOOi GIRONA 
Delegació Granollers: Pg. Sant Bartomeu. 5-7- Tel. 879 3737 - 08400 GRANOLLERS 
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v^lk. 
La Catalonia Aseguradora, S.A. 

ASSeeURANCES DASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

DELS NOSTRES SERVEIS CAL DESTACAR: 

• Parts assistits per tocàleg • Medicaments durant l'internament • Litotricia renal 
• Unit» de Vigilància Intensiva • SCANNER ITAC) i Ressonància Magnètica 

INFORMEU-VOS, ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ 
G I R O N A OLOT FIGUERES 

lOBi MsajaU, 22 

U 20 33 31 

AssejurwcK CALM. Hospici. 11 esc. A 

Tel. 26 65 50 

losep Soy. C/ Llers, 4 

Tel 67 24 63 

Tal como declaro un vecino del sospechoso del crimen de Sant Hilari 

R.P. 
Sant Hilari.— Josep Talleda, 

sospechoso del asesinato de 
Montserrat Àvila Jiménez, vecina 
de Sant Hilari de 14anosdeedad, 
partició ayer en una diligència 
cuya finalidad era la de compro-
bar si la noche en que se produjo 
el crimen utilizó su vehículo, una 
furgoneta Citroen Dyane.400 ma
trícula GE-3483-U, que vendió a 
una empresa de Santa Coloma 
poco después de que se registra
ran los hechos. 

La practica de esta diligència, 
que empezó a las cuatro y finalizó 
a las 6'30 horas, fue decretada 
por el titular del Juzgado de Pri
mera Instància e Instrucción nú
mero 1 de Santa Coloma de Far
ners, José Luis Gonzàlez, a 
petición del letrado José M^ Mar
tí Tarré, que ejerce la acusación 
particular en el caso en represen-
tación de los padres de Montse
rrat Àvila, que falleció al ser gol-
peada en la cabeza con un objeto 
contundente y cuyo cadàver füe 
hallado a las 6'30 horas en la 
cuneta situada a la altura del kiló-
metro uno de la carretera GE-551^ 
que une Sant Hilari con Santa 
Coloma, un conocido lugar den-
tro del termino municipal de 
Arbúcies. 

Durante estàs dos horas, Jo
sep Talleda, condujo su furgone
ta por la calle Hospital de Sant 
Hilari, donde reside el sospecho
so y la família de la víctima, y la 
estaciono en su garaje, mientras 
que el juez, los agentes y los 
letrados se hallaban en el interior 
de la casa del vecino que declaro 
que sobre las 4'30 horas del dia de 
autos había oido como el sospe
c h o s o real izaba el m ismo 
trayecto. 

Tras realizar tres veces el reco-
rrido, que finalizaba cuando Ta
lleda cerraba la persiana metàlica 
de su garaje después de haberla 
abierto e introducido el vehículo, 
se pudo comprobar que desde el 
interior de la referida vivíenda se 
oía el ruido provocado por la fur
goneta y por la persiana, aunque 
el vecino manifesto que el motor 
de la Citroen no era idéntico al 

El juez José Luis Gonzàlez comprueba si la persiana del garaje de Talleda se encuentra bien engrasada.lFoto 
RICARD CAMÓ). 

que escuchó la madrugada del 12 
de julio del 87. 

Posteriormente, el juez instruc
tor del caso hizo que el secretario 
judicial reflejara en el acta que las 
guías de la puerta metàlica del 
garaje, que se encuentra situado 
frente a la casa de Talleda, habían 
sido engrasadas recientemente. 

Una vez realizada esta diligèn
cia, el juez José Luis Gonzàlez 
tiene previsto interrogar al sospe
choso, que ayer dijo que cada 
invierno engrasa las guías de la 
puerta del garaje para que sus 
hijas puedan abrirla con facilidad, 
y posteriormente deberà decidir si 
le procesa o no por el delito de 
asesinato. 

Investigaciones 

Diez meses después de produ-
cirse el asesinato, que motivo que 
la mayoría de los vecinos de Sant 
Hilari se manifestaran por las ca

lles de la localidad solicitando jus
tícia y mostrando su repulsa por el 
crimen, la Policia Judicial de la 
Guardia Civil detuvo a Josep Ta
lleda por orden de la entonces 
juez instructora del caso, M^ Pilar 
Rovira que el dia 2 de mayo de 
1988, tras tomarie declaración, le 
decreto la libertad provisional sin 
fianza «perquè no existe ningu-
na prueba de que él sea el autor 
de estos hechos». 

Dos días después, el abogado 
de la família Àvila-Jiménez, que 
también considera que Josep Ta
lleda podria estar relacionado con 
la desaparicíón hace doce afíos 
de la vecina de Sant Hilari Fran
cesca Boix, presento en el Juzga
do de Santa Coloma una querella 
criminal contra Talleda por homi-
cidio y abusos deshonestos y la 
juez tomo declaración a M ' Car-
men Àvila, que dijo que tres aíïos 
y medio antes Talleda había abu-
sado de ella y de su hermana màs 

de veinte veces, ya que las hacía 
masturbaria en la tornería que tie
ne en la misma calle Hospital de 
Sant Hilari. 

Tras aceptar la querella a trami-
te, el dia 11 de mayo M ' Pilar 
Rovira dicto auto de procesa-
miento por abusos deshonestos 
contra Talleda, que también nie-
ga estàs imputàciones. ' 

Posteriormente, y al no existir 
pruebas que inculpasen a nadie, 
la juez dicto auto de conclusión 
del sumario y lo remitió a la Au
diència de Girona, que el pasado 
abril, y atendiendo el recurso in-
terpuesto por la acusaciíí particu
lar, revoco la decisión de M ' Pilar 
Rovira y devolvió el sumario al 
Juzgado de instrucción de Santa 
Coloma para que se practicaran 
nuevas diligencías encaminadas a 
escalrecer el asesinato de Mont
serrat Àvila, que el dia antes del 
crimen estuvo trabajando en la 
tornería de Talleda hasta las diez. 

Un joven de Tordera 
encargado de lecoger 
eldinerodelas 
tiendasdesupadre 
hadesaparecidode 
su domicilio 

JULIO GALDEANO 
Tordera.— Miquel Mir Martín, 

vecino de Tordera de 23 afíos de 
edad, se encuentra en paradero 
desaparecido desde las cuatro de la 
tarde del pasado viernes, según \a 
denuncia que han presentado sus 
familiares a la Guardia Civil de 
Tordera. 

Los familiares del joven explica-
ron que todos los viernes por la 
tarde Miquel Mi;' se dedicaba a reali
zar los cobros en las carnicerías a 
las que su padre provee. En el mo-
mento de su desaparicíón, Miquel 
Mir se encontraba realizando los 
citados cobros, por lo que tenia una 
importante cantidad de dinero, mo
tivo que hace pensar a su família 
que puede haber sido raptado. 

El pasado viernes por la tarde, 
explicaron los familiares, Miquel 
Mir Martín conducia un Seat Ronda 
azul matrícula B-6749-GM, que no 
ha sido encontrado. Los mismos 
familiares explicaron que Miquel 
Mir es un chico tranquilo y sin pro-
blemas de ningún tipo, que había 
estudiado Formación Profesional 
Agrària en el Instituto Técnico 
Agrario Bell-lloc del Pla de Girona y 
trabajaba en la empresa familiar 
desde hacía varios arios, en la que 
realizaba los cobros de los recibos. 

Después de que la família de Mi
quel Mir se pusiera en contacto con 
las policías locales y los hospitales 
de la zona, en donde se les comuni- ' 
có que no se había registrado nin
gún accidente en el que estuviera 
implicado Miquel Mir, la desapari
cíón del joven fue denunciada a la 
Guardia Civil de Tordera. 

• ApagÓn.— La fuerte lluvia 
calda en las comarcas gerundenses 
causo ayer a las cuatro de la tarde 
dos importantes apagones en el 
centro de Girona, según informa-
ron fuentes de la Policia local. La 
primera interrupción del fluido eléc-
tríco se registro en la zona del Car
rer Nou y la avenida Sant Francesc 
después de que se desprendiera un 
cable del tendido eléctrico. La otra 
bajada de la tensión se registro en el 
Barri Vell de Girona por causas que 
se desconocían en el momento del 
cierre de esta edición, explicaron 
las fuentes, que indicaron que las 
averías no habían s ido aún 
reparadas. 

Restaurant 

LA BRASA 
C U I N A C A T A L A N A 

Us comuniquem que DIMARTS DlA 29 ja tomem 
a obrir EL CELLER perquè pugui gaudir en els seus 
àpats d'un lloc fresc i acollidor. 

Cra. Sta. Coloma, 21 
RIUDARENES 

Tels. 85 6 0 1 7 

85 62 81 

Mas Guèmo l , 14 
S 57 07 71 

• ^ 908 - 13 70 06 
S 57 68 27 (NITS) 

BANYOLES 
(Girona) 

PERFORACIONS a ROTOPERCUSSIÓ 
PNEUMÀTICA EN TERRENYS DE ROCA 

# Perforacions i sondeigs a partir de 
3.500, Pta/metre. 

# Pou acabat amb aigua i entubat 
a partir de 5.000, Pta/metre. 

• Treballs a preu fet, i amb garantia 
de cabal d'aigua. 

• Fem_ treballs de desbrossament 
Marges - Vedats - Cunetes, etc. 

AXINTAMENT DE 
SANT FELIU DE BUIXALLEU -

EDICTE 

El ple de l'Ajuntament celebrat el dia 
31 de març de 1990 ha acordat apro
var inicialment l'expedient de delimi
tació del polígon d'actuació del sòl 
apte per ser urbanitzat industrial sec
tor IV, anomenat SKOL, segons rela
ció de propietats afectades, elabora
da per l'arquitecte municipal. 
L'expedient estarà a disposició públi
ca, en compliment del previst en 
l'article 38-1B R.G.U., per un termini 
de quinze dies a comptar des de 
l'endemà de la publicació d'aquast 
edicte, en el BOP de Girona, per tal 
que pugui ésser examinat a les de
pendències municipals i formular re
clamacions que es creguin adients. 

Sant Feliu de Buixalleu, 
22 de maig de 1990 

L'ALCALDE 
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JOVE DESAPAREGUT 

Un jove de 23 anys veí de Tordera 
va desaparèixer divendres a la 
£1 "1 tarda quan cobrava factures 
" J l de l'empresa familiar. Els 
pares creuen que pot haver estat 
segrestat. PllDM 

«BUTRQIV» EN UNA BOTIGA 

Uns desconeguts van entrar ahir en 
una botiga de joguines d'Olot 
£i^\^ ciesprés de fer un forat en 
0 « [ J î na paret. Els lladres es 
van endur objectes valorats en 
650.000 í)essetes. 

JUDICIAL 

El jutge de Santa Coloma que investiga 
la mort de la nena de Sant Hilari Mont
serrat Àvila va comprovar ahir a la ma
tinada si el veí que va declarar haver sen
tit un Citroen passar pel carrer i entrar 

al garatge de Josep Talleda a dos quarts 
de cinc de la matinada del dia del crim 
va poder sentir-ho. Talleda, que és con
siderat el principal sospitós per la Guàr
dia Civil, afirma que aquella nit no va 

sortir de casa. Contràriament, una veïna 
va declarar que la dona de Talleda va dir 
a la fleca, l 'endemà de l'assassinat, que 
el seu home s'havia aixecat a les quatre 
de la matinada per apagar un incendi al 

seu taller.! Segons la Guàrdia Civil, una 
parella vai veure descarregar un «bulto» 
d'un Citrpén a les quatre de la matina
da a la Pbtja del Diable, però al jutjat 
van declarar no recordar-ho. 

Comproven sí un veí podia sentir el cotxe 
de Talleda la nit del crim de Sant Hilari 

Josep Ministral va identificar la fressa del 
vehicle i de la porta del garatge al segon intent 

Josep Talleda manté que la matinada que 
van trobar morta la nena no va sortir de casa 

EL PUNT 
• Sant Hilari Sacalm.— Josep Ta
lleda, que ha negat des de la seva 
detenció qualsevol implicació en 
l'assassinat de Montserrat Àvila, 
havia estat propietari d'una furgo-' 
neta Citroen de color blanc, que va 
vendre un mes després de la mort 
de la nena a un veí de Santa Colo
ma de Farners. Aquest mateix cot
xe va ser traslladat ahir a la mati
nada a Sant Hilari per ordre del jut
ge que investiga el cas i Josep Ta
lleda va entrar-lo tres vegades al 
seu garatge, mentre un veí intenta
va determinar si la fressa coincidia 
amb la que va sentir el 12 de juliol 
de 1987, a dos quarts de cinc de la 
matinada, el mateix dia que va ser 
assassinada Montserrat Àvila. 

Segons fonts de la investigació, 
aquella nit Josep Ministral havia 
arribat a casa seva poca estona 
abans de sentir el cotxe, perquè ha
via hagut de portar el seu fíU a 
l'Hospital de Girona. Durant la re
construcció que es va fer ahir, Mi
nistral, que resideix al número 25 
del carrer Hospital de Sant Hilari, 
a uns vint metres de la casa de Jo
sep Talleda, no va identificar la 
fressa del vehicle i de la porta del 
garatge fins després del segon in
tent. Josep Ministral va aportar 
ahir nous detalls a la seva primera 
declaració sobre els fets i va expli
car que l'endemà del crim havia 
coincidit amb Talleda i que aquest 
no l'havia contestat quan va pre
guntar-li per què hi havia tant de 
rebombori entre els veïns. Aquest 
detall, que segons la defensa és in
significant, va ser qualificat per 
l'advocat de l'acusació particular de 
molt important. «M'atreviria a dir 
que decisiu», va afegir. 

Josep Talleda va assegurar ahir 
que el Citroen matrícula 
GE-3483-U, que es va utilitzar en 
la reconstrucció, no l'havia utilitzat 

Josep Talleda, a l'esquerra, obre la porta del garatge abans d'entrar-hi el vehicle, per comprovar si el veí podia sentir la fressa 
des de casa seva. Foto: Tomàs Casademunt. 

durant els quinze dies anteriors al 
12 de juliol de 1987 i que aquella 
nit l'únic vehicle que havia entrat al 
garatge, poc després de les dotze de 
la nit, era un Renault 8 propietat 
de la seva filla. Josep Talleda va ser 
vist aquella nit amb la seva esposa 
en un bar de la població, on van es
tar entre les dotze i les dues de la 
matinada. Talleda ha mantingut en 
totes les seves declaracions davant 
la Guàrdia Civil i el jutge que des
prés se'n va anar a dormir i que no 
va sortir de casa seva fins a prime

ra hora del matí. Aquesta versió, 
segons fonts de la investigació, es 
contradiu amb la declaració d'una 
veïna. Aquesta veïna, que és la 
mare del conseller de Justícia, 
Agustí Bassols, i que ha estat qua
lificada per l'acusació particular de 
«testimoni de qualitat», va declarar 
al jutjat que l'endemà a la fleca ha
via sentit com la dona de Talleda 
explicava que el seu marit s'havia 
aixecat a les quatre per apagar un 
incendi que s'havia declarat en un 
tomeria de la seva propietat, i que 

està situada prop del seu domicili. 
Josep Talleda va ser detingut un 

any després de la mort de Montser
rat Àvila i després de declarar da
vant la jutgessa Pilar Rovira, que 
aleshores instruïa el cas, va ser 
deixat en llibertat sense fiança. 
Pocs dies després va ser processat 
per nombrosos delictes d'abusos 
deshonestos, presumptament co
mesos contra Montserrat Àvila i 
una germana d'aquesta, que va ser 
qui va denunciar els fets. 

POUS OBERTS 

ü. SERRA 
TOTA MENA DE TREBALLS EN 

POUS OBERTS 
Tel, 57 34 31 BORGONYA - CORNELLÀ DE TERRI 

Mas Guèmol, 14 
« 57 07 71 

S 908 • 13 70 06 
« 57 58 27 (NiïSI 

BANYOLES 
(Girona) 

PERFORACIONS a ROTOPERCUSSIÓ 
PNEUMÀTICA EN TERRENYS DE ROCA 

• Perforacions i sondeigs a partir 
de 3.500,- pta./metre. 

• Pou acabat amb aigua i entubat 
a partir de 5.000,- pta./metre. 

• Treballs a preu fet, i amb garantia 
de cabal d'aigua. 

• Fem treballs de desbrossament 
Marges - Vedats - Cunetes, etc. 

<̂ Sembla que es filmi 
una pel·lícula» 

\ s.o. 
• «No se'n veu cap, però segur que 
n^hi ha molts de desperts darrera 
leb finestres». Josep Talleda estava 
selgur ahir a la matinada que molts 
veïns estaven pendents de la re
construcció dels fets que havia or
denat el jutge, malgrat que cap 
d'pUs sortís al carrer. Al carrer Hos
pital, on viu Josep Talleda, només 
s'havia concentrat un grup de pe-
riípdistes. El jutge, acompanyat del 
secretari del jutjat, agents de la 
Gfiàrdia Civil i els advocats de la 
deffensa i l'acusació particular, van 
cpmençar per inspeccionar la por
ta del garatge de Talleda. 

Eren dos quarts de cinc del matí, 
i Talleda va obrir i tancar per pri-
mpr cop la porta del garatge. «Faci 
constar que fa la fressa normal de 
qualsevol porta metàl·lica, que pre-
septa pols al centre i que hi ha pre
sència de greix als laterals». Durant 
leé cap a dues hores que dura la re
construcció, el jutge demana a cinc 
mecànics de la població que dicta
minin si la persiana ha estat greixa-
daj fa pocs dies perquè faci menys 
fressa, però cap d'ells no es consi
dera apte per fer aquest tipus de 
dictamen i finalment el jutge deci
deix posar-hi el dit. Talleda consi
dera òbvia la presència de greix i 
cada vegada que se'n parla repeteix 
el bateix: «La porta l'engreixo cada 
hivern, més que res per les mosses, 
perquè no hagin de fer tanta 
foifça». 

Després de les primeres observa-
cic|ns del jutge, comença el movi
ment de cotxes i les maniobres del 
qufc la Guàrdia Civil i l'acusació 
particular consideren el principal 
soipitós del crim, fent pujar i baixar 
una porta metàl·lica i aparcant i tor
nant a treure un mateix cotxe. 
«Sembla ben bé que es filmi una 
pel·lícula». Talleda semblava estar 
de I bon humor i mentre esperava 
noVes ordres, conversava amb el 
policia municipal que hi havia de 
guàrdia o s'interessava pel funcio
nament de les cameres de televisió. 

La toma es repeteix tres vegades. 
«Nc se sent chasquido», adverteix 
el $ergent de la Guàrdia Civil, re-
fer|nt-se a la fressa que ha de fer la 
poíta, al mateix temps que recrimi
na '& Talleda que sembla que tingui 
por de trencar-la. Finalment el ma
teix sergent porta a terme l'opera
ció i Talleda es queixa: «Jo no faig 
aquesta tustarrada». Aquesta vega
da la porta ha fet més fressa i da
vant les queixes, el sergent proposa 
repetir-ho amb la col·laboració de 
Talleda. «Ara jo no he fet força», 
diuí el sergent, i Talleda assegura 
que ell tampoc. «Encara em volen 
acollonar, aquests. Es pensen que 
sóc| tonto», diu, mentre el sergent 
se'ri va. 

jja de clar, Talleda, que des del 
priíjcipi ha advertit que el Citroen 
fa rtiés fressa ara que quan ell el te-
niaj fa tres anys, pot tomar a entrar 
a casa seva, d'on no han sortit en 
capi moment la seva dona i les dues 
fíllejs del matrimoni. Abans de mar
xar,! el jutge practica una nova diU-
gèntia. Aquest cop toma a com
provar el greix, però de la porta del 
garatge del veí de Talleda. «Faci 
constar que no hi ha greix». 
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Nit de tustarrades i 
«xasquidus» a Sant Hilari 

El dissabte 26 a la matinada va ser 
molt sorollosa per als veïns del 
carrer Hospital de Sant Hilari Sa
calm. Durant més de dues hores, 
Josep Talleda, sospitós de ia mort 
de la nena Montserrat Àvila, va 
anar amunt i avall amb el Citroen 
que era de la seva propietat en el 
moment del crim i es va atipar de 
pujar i baixar la persiana metàl·li

ca dei seu garatge. Es tractava de 
saber si el dia que van matar la 
nena un veí podia haver sentit la 
fressa. Davant el jutge i la Guàr
dia Civil, l'acusador Martí Tarré 
insistia que la porta es baixés fent 
xasquidu, mentre el sospitós es 
queixava: «Si se li foten aquestes 
tustarrades, ho sentirà tot et po
ble. Es deuen pensar que sóc ton-

to». El jutge José Luis Gonzàtez 
—a l'esquerra de la foto— va vo
ler aclarir si la porta havia estat 
greixada recentment. Martí Tarré 
i el defensor Manel Mir hi van po
sar cl dit amb suavitat, seguint el 
consell dels companys de recerca, 
que recomanaven «posar-l'hi com 
si fos una dona». 

Les visites al 
castell de Sant 
Ferran 
Ouan Tejero va ser empresonat al 
castell de Figueres, es va aconse
llar als comandaments del Cos 
que s'abstinguessin de visitar-lo. 
L'actual tinent coronel de Girona 
—llavors comandant— comenta
va que considerava una obligació 
moral visitar un company. Visita
rà els dos guàrdies reclosos a Fi
gueres per sindicalistes? 

El governador 
i el cònsol van 
a Senegàmbia 
Pere Navarro i Sebastià Salellas, 
cònsol in pectore de Senegàmbia, 
visitaran passat l'estiu aquest país 
africà per conèixer-lo sobre el ter
reny. El nomenament es fa ur
gent, perquè fa quinze dies un ciu
tadà va parar Salellas per dema
nar-li informació sobre els avan
tatges de passar les vacances a 
l'Àfrica negra. 

El rector torna 
el NIF perquè 
vol ser Modest 
El filòleg Modest Prats ha tomat 
el seu NIF a Hisenda perquè li 
han castellanitzat cl nom. Prats 
—que era Modest abans de la 
guerra i va veure com li canviaven 
la partida de naixement cl 1939 i 
va tomar a ser Modest tan aviat 
com va poder— comenta que ja té 
la partida tan plena que si es ca
sés no hi cabria la inscripció. 
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EL PUNT 
DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC 

P y o n s • 7 de juny de 1990 

Figueres 
El PP proposa uns terrenys 

alternatius per contruir-hi el nou 
mercat municipal. Plana 9 

Maçanet de la Selva 
Més de 25 comerços i empreses 
funcionen il·legalment perquè no 

tenen llicència d'obertura. Plana 10 

Sant Hilari Sacalm 
L'esposa de Talleda ratifica que el seu 
marit no va sortir de casa la nit que 
va morir Montserrat Àvila. Plana 56 

Palamós 
El Palamós CF fitxa Albert Roca, -

procedent de l'At. Madrileno i que 
havia estat al Zaragoza. Plana 37 

Camprodon 
A partir de dissabte el pas fronterer 

del coll d'Ares estarà obert les 24 
hores del dia. Plana 8 

Les banderes dels vaixells 
19 El ministre de Defensa, Narcís Serra, 
ha proposat al Ministeri per a les Admi
nistracions Púbhques que es reformi el 
decret que regula l'ús de les banderes 
dels vaixells. Serra ha pres aquesta deci
sió arran dels incidents que es van pro
duir el mes de febrer a Palamós, després 
que el comandant' del patruller Deva va 

• ordenar a dues barques que arriessin la 
bandera catalana. Plana 8. 

Querella contra «Semàforo» 
• Els comerciants de les comarques gi
ronines associats a la campanya Semàfo
ro, que promou l'empresa Prominvest 
Espana SA, presentaran una querella 
criminal per estafa contra aquesta em
presa de promoció. Els afectats conside
ren que Prominvest no ha complert els 
compromisos que va adquirir quan va 
captar-los com a socis de la campanya. 
Plana 7. 

«Hyos de un dios menor» 
• La pel·lícula Hi-
jos de un dios me
nor, dirigida per 
Randa Haines i 
protagonitzada per 
William Hurt, Mar-
lee Matlin i Piper Laurie, va ser guardo
nada amb un Oscar. Produïda l'any 1986, 
tracta d'un professor de sords-muts que 
treballa en un petit poble dels EUA. Pla
nes 50-51. 

Els sorteigs d̂ ahir 
CUPÓ DE L'ONCE 

26901 
LOTTO 6/49 

8-29-31-36-45-47 C-40 
BONOLOTO 

1-4-21-26-28-31 C-27 
TRIO 

199 
Plana 42 

Els monogràfics 

PARAMENT DEIA CASA 
20 pi anés 

Frederic Rahola 

Rahola diu que la 
llei d êstrangería és 

inconstitucional 
Creu que s'aplica de la pitjor manera possible 

• El síndic de greuges, Frederic Rahola, va pitjor». Rahola creu que l'expulsió de mar-
qualLficar d'inconstitucional l'actual llei d'es- roqurns d'Osona dóna la sensació que «no es 
trangeria i va afegir que l'aplicació és «molt respecten els drets fonamentals». Plana 13. 
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La pancarta col·locada a Santa Susanna expressa el rebuig a l'autopista de peatge. Foto: JJM. Flores. 

Acesa ja negocia amb el MOPU com 
explotarà l'autopista del Maresme 

Indignació a la comarca davant l'anunci del ministre d'Obres Públiques i Urbanisme 
Plana 6 i Editorial, Plana 4 

Pujol vol que s'acceleri la 
creació de la «supercaixa» 

• Barcelona.— El president 
de la Generalitat, Jordi Pujol, 
i el conseller d'Economia, Ma
cià Alavedra, s'entrevistaran el 
dia divuit d'aquest mes amb el 
ministre d'Economia, Carlos 
Solchaga, per parlar, entre al

tres temes, de les exempcions 
fiscals que concedirà Hisenda 
per la fusió de la Caixa de 
Pensions i la Caixa de Barce
lona. Es confia que aquestes 
exempcions siguin concedides 
aquest mes. Plana 23. 

Cuevas i Garcia Pitarch 
marxen de la UE Figueres 

M Figueres.— La directiva de 
la UE Figueres no ha renovat 
els contractes dels davanters 
Antonio Cuevas i Suso García 
Pitarch, després que ahir no 
van arribar a un acord amb el 
club. Les baixes de Cuevas 
—que podria fitxar pel Lleida, 

entrenat per Mané— i García 
Pitarch s'afegeixen a les ja co
negudes de Maldonado i Va
lor. La directiva ha ofert a 
Gratacòs renovar per una tem
porada més, mentre que a Bo
na li donarà llibertat per fitxar 
per un altre club. Plana 36. 

DataSystem 
APLICACIONS INFORMÀTIQUES 

Li canviem 
^̂  Si el seu equip informàtic nò fa alló que 

vostè vol, és lent o no és compatible, 
portin's-el... 

Li proposem un canvi molt 
avantatjós, valorem al màxim 

el seu equip i el pot fer 
servir d'entrada per a 

la compra de 
qualsevol dels 

^ ^ ^ . ^ ^ nous models de la 
T^^^Sy gamma professional 

^~'^~y Olivetti..., per a vostè o 

oliíielli 
la seva empresa. 

Oferia vàlida fins el 30 de juny 

Ch Otvms, 21«Tçl, 2t740| 
F»X 2232 51 * 17004 CIfKWIft 
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CRinQUES A LA POUCIA 

La defensa de Josep Ribot, acusat 
de l'homicidi de la seva companya, 
jET ^ Esperança Comas, critica, 
^ « L J en un escrit que ha enviat 
al jutjat, l'actuació de la policia en 
les investigacions del cas. mm 

DESAPAREGUT I TROBAT 

Jaume Gordils, un jove de Malgrat 
de Mar, va ser localitzar dimarts a 
JZA la nit, després que havia 
^ H r desaparegut durant dos 
dies i mig. El jove va explicar que 
uns desconeguts l'havien atracat. 

JUDICIAL 
Clàudia Pujol, esposa de Josep Talleda, 
el veí de Sant Hilari sospitós de la mort 
de Montserrat Àvila, va desmentir ahir 
davant José Luis Gonzàlez, titular del 
jutjat de primera instància i instrucció de 

Santa Coloma de Farners, que ella ha
gués explicat en una fleca de la població 
que el seu marit havia sortit de casa seva 
per anar a apagar un foc que s'havia pro-
duiï al seu taller de tomeria a les quatre 

de la matinada del 12 de juliol de 1987, 
poques hores que fos trobada morta la 
nena. Clàudia Pujol va afirmar que el 
seu marit no havia sortit de casa la ma
tinada del crim, ratificant així el que ha-

L'esposa declara que Talleda no va 
sortir la nit del crim de Sant Hilari 

Clàudia Pujol nega que el seu marit hagués 
anat a apagar un foc al seu taller de tomeria 

Un testimoni havia dit a la Guàrdia Civil que 
la dona ho havia explicat en una fleca 

FIDEL BALES 
• Santa Coloma de Farners.— Jo
sep Talleda i la seva esposa, Clàu
dia Pujol, van ser citats a declarar 
ahir al matí al jutjat de primera ins
tància i instrucció número 1 de 
Santa Coloma de Farners. A les 
dotze del migdia, el jutge José Luis 
Alonso va comunicar als compa-
reixents i als lletrats que per motius 
de temps només prendria declara
ció a Clàudia Pujol, i va citar Josep 
Talleda per avui a la tarda. 

En la seva declaració, que va du
rar una hora i mitja, Clàudia Pujol 
va desmentir que ella hagués dit, 
l'endemà dels fets, que el seu marit 
s'havia llevat a les quatre de la ma
tinada per anar a apagar un foc que 
s'havia produït al seu taller de tor-
neria, que és a prop del domicili fa
miliar. Segons fonts de la investiga
ció, aquesta afirmació l'havia efec
tuada una veïna que segons l'acu
sació particular està considerada 
«testimoni de qualitat», perquè és 
la mare del conseller de Justícia, 
Agustí Bassols. 

Clàudia Pujol va ratificar la seva 
declaració anterior, efectuada fa 
tres anys, i el que va dir ahir no va 
aportar cap dada nova a la investi
gació, segons van afirmar els advo
cats que hi van ser presents. La 
dona va mantenir que el seu marit 
no havia sortit de casa aquella nit 
des que hi van arribar tots dos, a 
les dues de la matinada, i que ve
nien d'un bar de la població. Clàu
dia Pujol va assegurar que el seu 
marit no havia sortit del domicili 
fins a primera hora del matí, però 
no va precisar l'hora que havia 
marxat ni el lloc on havia anat. 

Josep Talleda va ser detingut el 
30 de maig de 1988 com a sospitós 
de l'assassinat de Montserrat Àvila. 
Talleda, que des del moment de la 
seva detenció ha mantingut que és 

ÇjJlíi.fe'. . 
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Josep Talleda, fotografiat fa dotze dies quan es van reconstruir els fets per ordre judicial. Foto: Tomàs Casademunt. 

innocent, va ser posat en llibertat 
sense fiança per la jutgessa Pilar 
Rovira, que va dictar acte de con
clusió del sumari perquè no hi ha
via proves que inculpessin ningú i 
el va trametre a l'Audiència de Gi
rona. A petició de l'acusació parti
cular, l'Audiència va ordenar que el 
sumari fos retornat al jutjat d'ori
gen perquè es reprenguessin les in
vestigacions. La detenció de Talle
da es va produir perquè hi va haver 
diverses declaracions de veïns de 

Sant Hilari que el relacionaven 
amb els fets. Uns veïns van decla
rar que a les quatre de la matinada 
de la nit dels fets havien vist passar 
un cotxe com el de Talleda. D'altra 
banda, un funcionari de l'Ajunta
ment va explicar que havia rebut 
una trucada telefònica anònima en 
què s'acusava un camioner de l'as
sassinat. EI funcionari no va poder 
reconèixer la veu de la persona que 
trucava, però va dir que podria ser 
la de TaUeda. Un veí de Sant Hila

ri va declarar que, coincidint amb 
el moment que havia rebut la tru
cada el funcionari de l'Ajuntament, 
Talleda havia sortit d'un bar per fer 
una trucada des d'una cabina. 

Montserrat Àvila va ser trobada 
morta al costat de la carretera de 
Sant Hilari a Santa Coloma de Far
ners i presentava un fort cop al cap 
i diverses marques als turmells. Des 
del primer moment es va pensar 
que l'assassinat s'havia comès en un 
altre lloc. 

via declarat fa tres anys. Tant l'advocat 
de Talleda com l'acusació particular van 
considerar que la declaració d'ahir no 
havia aportat cap nou element a la in
vestigació. Talleda declararà avui. 

Josep Talleda 
declararà avui 

F.B. 
• Josep Talleda, considerat per la 
Guàrdia Civil el principal sospitós 
de la mort de la nena Montserrat 
Àvila, declararà aquesta tarda da
vant el titular del jutjat de primera 
instància i instrucció de Santa Co
loma de Farners. Talleda, junta
ment amb la seva dona, havia estat 
citat a declarar ahir al matí, però el 
jutge José Luis Gonzàlez només va 
prendre declaració a la dona per
què no tenia més temps. 

Josep Talleda va acceptar amb 
resignació l'ajornament de ía decla
ració i només lamentava «haver de 
perdre temps i diners, toí plegat 
per res», mentre esperava que la 
seva dona acabés de declarar. Des 
que l'Audiència de Girona va acor
dar que s'instruïssin noves diligèn
cies per intentar aclarir l'assassinat 
de Montserrat Àvila, avui serà la 
segona vegada que Talleda hagi de 
comparèixer davant el jutge.La pri
mera vegada va ser fa dotze dies, 
quan el jutge va ordenar recons
truir una part dels suposats fets. 

La matinada del dia 26, Josep 
Talleda va haver de repetir ires ve
gades l'operació d'obrir la porta del 
seu garatge i ficar-hi el cotxe Ci
troen que tenia quan van passar els 
fets fa tres anys. La porta del garat
ge és d'estructura metàl·lica, i s'in
tentava comprovar si la fressa que 
havia sentit la nit del crim Josep 
Ministrai, un veí que viu a uns vint 
metres de la casa de Talleda, coin
cidia amb la que es produïa pujant 
i baixant la porta metàl·lica i en
trant el cotxe ai garatge. En el se
gon intent dels tres que es van rea
litzar, Josep Ministrai va reconèixer 
els sorolls. 

Josep Talleda va explicar, durant 
la reconstrucció, que el cotxe feia 
més fressa ara que quan el tenia ell 
fa tres anys i que a la nit dels fets 
ell no havia usat el Citroen, sinó un 
Renault 8 propietat de la seva filla, 
que segons ell va ser l'únic vehicle 
que va entrar al garatge aquella nit. 
Talleda es va vendre el Citroen al 
cap d'un mes de la mort de Mont
serrat Àvila, i segons va dir ja feia 
quinze dies que no l'utilitzava. 

Sólo se parece a otros en el precío. V O L V O 340 GL 

Motor 1.721 c. c. Cerraduras 
centralízadas. Elevaiunas eléctri-
cos delanteros, Cinturones de 
segurídad delanteros y traseros. 
Cnstales tintades. Apoyo lumbar 
a)ustable en asientos delanteros. 
Retrovisores ajustables desde el 
interior 5 velocidades. Cuenta-
rrevoluciones.Apoyabrazos cen
tral. Respaido trasero abatible, 

5.773.289 Ptas. 

iVA y transporte incluidos. 

GtftBiKfiFïilNUS, S.A. EXPOSIGION Yf Elim:S^^ 
•SAílfÍÍ|^;l3.TEL.506251.flGÜERES'^^^ . :,.•..^.iim.-i^:^:i:.-·yjy 
AUTOMÓVli:ÈS.S/tó-ÍMariàVayreda.10-Tel.2672ir-QLOT ' ^̂̂̂^ : . / • ' . : " l^.;OÍ''f£s/;.:>^0 "S" f 'S 
PLANXlSTÉRlASANir^NTONI.Ctra.SantFeliu-Tel'SSOSei-SANtÀNTÒNIDECALÒNGE > "' ! " ií.-'í^'. ' • V̂ iV^-V 

S E R í E 3 0 0 

V O L V O 360 GLT 

Motor 1.986 c.c. Inyección Le-
jetronic. Potencia 1.18 CV. Direc-
ción asistida. Elevaiunas eléctri-
cos delanteros. Cerraduras cen
tralízadas. Llantas de aleación. 
Spoiler delantero y trasero. Fa-
ros antiniebla. Retrovisores ajus
tables desde el interior. Cinturó-
nes de segurídad delanteros y 
traseros. Indicador de hielo en la 
catzada. Vacuómetro. Apoyo 
lumbar ajustable en asientos de
lanteros. Apoyabrazos central. 
Tapicería de terciopeto. Amorti-
guadores trase.ros de gas. 

Z.'IOS.gje Ptas. 

EVA •/ íransporía Incïuidos. 

Respuesta segura. 
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Agost 

Dimecres, 1 

El ple de l'Ajuntament de Calonge decla
ra persona «non grata» al presumpte mem
bre del GAL, Mendaille. Aquest acord no 
té cap efecte pràctic. 

Comença l'enderroc de redifíci del 
Club Natació Banyoles, en el marc dels 
treballs olímpics de la subseu. 

Veïns de S'Agaró protesten per la que 
consideren tallada il·legal de tres mil pins. 

Dijous, 2 

Fulminant invasió de l'emirat de Kuwait 
per tropes de l'Iraq, sense que l'exèrcit 
kuwaitià ofereixi una seriosa resistència. 

El policia Àngel Duce, reconegut com 
un dels autors de l'atemptat en el que va 
morir Josu Muguruza. 

Presentació del Girona F.C. per a la 
temporada 1990-91, en un partit amistós 
guanya al CE. Sabadell, per 1-0. 

Divendres, 3 

El polític i home de cinema d'origen 
gironí Pere Portabella ofereix el seu tradi
cional suquet d'estiu, amb participació de 
300 convidats. 

Reunió d'autoritats catalanes i fran
ceses al Coll de Panisards, on es realit
zen treballs arqueològics conjunts en 
un jaciment romà, just a la ratlla fronte
rera. 

Dissabte, 4 

El tenor Josep Carreras i la soprano 
Montserrat Caballé presenten a Peralada 
l'òpera «Samson i Dalida». 

El cantant Miguel Bosé actua a les 
gales de Casinos de Catalunya, a Lloret 
de Mar. 

Diumenge, 5 

Es fa públic el projecte de fusió de les 
empreses tèxtils de les nostres comarques 
Burès i Coma Cros. 

Miquel Roca informa que Josep Ar
nau serà el candidat per CiU a l'alcaldia 
de Girona. 

L'acció de l'Iraq sobre Kuwait, una crisi d'agost que es perllonga fins més enllà del final d'any. 

Actuació del violoncelista Mikhail Ros-
tropovich en homenatge a Dalí, en el Festi
val de Cadaqués. 

Visita privada del president del Parla
ment europeu i del president del Senat a 
la Costa Brava, per convit dels senadors 
gironins de CiU. 

Dilluns, 6 

El jove gironí Santi Viholas i Planagumà 
mor víctima d'un llamp a la platja de Sant 
Pere Pescador, on complia el servei militar 
en un lloc de socors de la Creu Roja. 

La CEE dóna a l'aeroport de Girona la 
mateixa categoria operativa que al de 
Barcelona. 

El Govern Civil anuncia una normativa 
per regular l'ús de «motos» nàutiques, 
després d'haver provocat alguns acci
dents. 

Actuen Ana Belen i Víctor Manuel a 
Lloret de Mar i «EI ultimo de la fila» a 
Sant Feliu de Guíxols. 

S'anuncia per al proper curs que la 
UNED gironina tindrà activitats a Olot. 

Dimecres, 8 

Dimarts, 7 

Després de la crisi del golf Pèrsic la 
gasolina súper puja a 82 pessetes-litre (arri
baria a les 94). 

Comencen els treballs del que hauria 
de ser un hotel de 4 estrelles al carrer 
dels Ciutadans de Girona. 

Els estrangers podran pagar les multes 
amb tarja de crèdit, mentre siguin al nostre 
país com a turistes. 

Els Estats Units inicien l'enviament mas-
siu de tropes a la zona del gols Pèrsic en 
rebre una petició en aquest sentit per part 
d'Aràbia Saudita i altres països islàmics. 

El jugador iugoslau de bàsquet Dusko 
Ivanovic fitxa pel Valvi Girona. 

El Tren d'Alta Velocitat la Jonquera-
Barcelona tindrà un pressupost de 75 mil 
milions de pessetes d'acord amb l'estudi 
encarregat per la Generalitat. 

Tres creditors demanen la fallida de 
l'empresa «Productos Químicos y Tar-
tàricos, s. a.», de Girona. 

Paloma San Basilio actua a Lloret de 
Mar. 

Dijous, 9 

Josep Maria Margall fitxa pel Valvi. 

Iraq ordena el tancament de totes les 
ambaixades a Kuwait. 

Jaume Aragall i Jan Santana declarats 
«Catalans Universals» pel C.N.'d'Aro. 

En el decurs del mes de juliol ha baixat 
en mig milió el nombre de turistes, res
pecte al mateix mes de 1989. 

L'ex-president de la Junta de Andalu-
cía participa en el cicle «Solàrium» de 
Platja d'Aro. 

Dissabte, 11 

L'Escala, Blanes i Figueres reben 240 
milions de pessetes en premis de la Loteria 
Nacional, del sorteig d'avui. 

L'òpera «Viva la mama» amb Mont
serrat Caballé tanca el Festival de músi
ca de Peralada. 

Egipte anuncia l'enviament de tropes a 
l'Aràbia Saudita. 

Tres morts i 6 ferits en dos accidents 
en el tram gironí de l'A-?. 

Diumenge, 12 

Tres mil fidels a la missa internacional 
que s'oficia a Roses. 

Donna Summer actua a Lloret. 

Dilluns, 13 

Les accions del grup Torras deixen de 
cotitzar a Borsa, per unes OPA sobre les 
pròpies accions. 

Dimarts, 14 

Divendres, 10 

El Govern espanyol anuncia que enviarà 
vaixells militars al golf Pèrsic per fer com
plir l'embargament contra l'Iraq aprovat 
per les Nacions Unides. 

Onze morts en un sol dia per accidents 
de trànsit a Girona. 

El ballarí flamenc F. Redonde Rosales, 
de 20 anys, confessa haver violat 20 
menors a Salt. 

És processat Josep Talleda com a pre
sumpte responsable de la mort de Mont
serrat Àvila. 

g r e m i de 
sales de f e s t a 

i discoteques 
de la provínc ia 

de Girona 

Plaça Marquès de Camps, 17,6è, 2a. 

Tel. (972) 21 41 54 

17001 GIRONA 
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Gr.in Via Jaume 1.69 (davant plaça Mercatj. Tel. 20 06 64-GIRONA 

i n D i a r l o l i b r e p a r a u n a s o c s e d a 

Elf jscal solicita una pena de 33 afios de 
càrcel para JosepTaileda. vecino de Sant 
Hilari, acusado de cometer abusos des-
honestos a las hermanas M^ del Carmerj y 
Montserrat Àvila y del asesinato de la 

última, el ITde juíio de 1987. Por sü parte, 
la defensa, què ayer presento süs conclu-
sipnes, solicita la libre absolución del 
acusado àl considerar que no existe nin-
guna pruebà inculpàtoria de Talleda en 

los hechos. Tras la presentación del infor
me de la defensa, la Audiència de Girona 
hadefijareldíadecomienzodeljuicio. El 
Ayuntamiento dé Sant Hilari actuaré 
comoacusaciórí particular. 

La defensa, que solicita la absolución, dice que no hay pruebas inculpatorias 

DdeG 
: Girona.— El Ministerio Fiscal, en 

sus conGiüsiones provisionales, so
licita.una pena de 33 anos dè càrcel 
para el vecino de Sant Hilari Josep 
Talleda por el asesinato de Montse
rrat Àvila^ de 14 anos, y por los " 
a busos . deshonestos cometidos 

: con eíla y su hermana,,M.^ del Càr-
men. En concreto, laacusación pú
blica pide 27 anos por el asesinato, 
pl-esuntamente cometido el dia 11 
de juíio de,1987 en Sant Hilari, y 6 
por los abusos deshonestos. La fe-
cha del juicio tendra que' ser fijada 
ahòra por la Audiència de Girona, 
despuésde qtie el defensor de Ta
lleda, el letrado Manel Mir, presen-
tase las conclusiones provisionales, 

•en las que pide la libre absolución 
del acusado. 

En este sentido, Mir argumenta 
que la absolución se solicita al «ep-
tender que Josep Tallada no ha 
comet ido hinguno de los dos de
litós que se le imputan porque no 
hay ninguna prueba inculpàtoria 
en el suniarip». Por otra parte, el 
abogado defensor ha nnanifestàdo 
que el procesado,' «desde el pri
mer dia, ha af i rmado que él no ha 
hecho nada». ' 

Según las conclusiones de ia fis
calia, entre los anos 1984 y 1987, 
Josep Talleda obligaba a las dos 
nifias a rnasturbarie eh elpiso supe
rior deia torhería de Sant Hilari que 
el acusado tenia en prppiédad. Pos-
teriormente, explica ef fiscal, el 11 
de julio de 1987, Talleda cito a 
Montserrat Àvila, que contaba con 
i"4anós de edad, a que se presenta
rà en la tòrnería hacia las doce me-
rios cuarto de la noclie, despüés de 
qüé acabarà Ja jornada laboral de la 
muchacha, que realizaba tareas ad-
ministrativas en la tor-nería. 

Una vez allí, Josep Talleda gol-
peó con un objeto contundehte la 
siéhy la zona trasera del cràneo de 
Montse Àvila, que se encontraba 
de espaldas, y le causo la-muerte-

Josep Talleda, el dia 8 de julio, después de declarar ante el Juzgado de Santa Coloma. 

instantànea por traumatisrirío cere
bral. Tras esto; según la versión del 
fiscal, el procesado abandono, ei 
cadàver en su tòrnería y regcesó a 
su domicilio, donde se encóntro 
con su esposa, Çlaudià, y Je pidió' 
quearhbosfueran al barTivol idela 
localidad. V 

Después de volver del bar, Talle
da salió de su casa hacia las cuatro 
de la madrugada y se dirigiò nu_eva-
mèntea ia tòrnería. Allí cargó el 
cadàver en su furgoneta y se trasla-
dó hacia un bòsqüe, situado entre 
Sant.Hilari y Santa Goloma de Far
ners, donde abandono el cuerpo de 
la muchacha. Él cadàver fueencon-

trado por un vecino de Sant Hilari al 
dia siguiente. 

Finalmente, la fiscalia solicita una 
indemnizàeión de quince miilonès 
de pesetas para los familiares deia 
víctima, màs250.000 para la herma-^ 
na de Montse, en concepto de da-
íïos morales por los abusos desho
nestos a los que, presuntamente, 
fue sometida. 

Procesp del caso 

El sumario abierto por la muerte 
de Montserrat Àvila se ha alargado 
màSTdè tres anos debido a las distin-
tas valòraciohes que realizai^on los 

jueces sobre la presunta culpabili-
dad de Josep Talleda, que ha sido 
detenido en dos ocasiones; Cabé 
recordar que Talleda fuè detenido 
en abril de 1988, tras casi un ano de 
investigaçión policial, però füe 
puesto en libertad por la juez de 
Santa Coloma en el mes de mayo, 
al considerar què no existien indir 
cios para acusarie de asesinato.. 

En ese mismo m e s , Talleda es 
Juzgado por. abusos deshonestos y 
se cierra el sumàrio hasta que la 
Audiència de Girona ordena que se' 
abra de nuevo. Talledaingresa en 
prisión en agosto del 90, acusado 
del asesinato de Montse Àvila. 

Cuatro ai^elinos 
sondétenidoi 
açusadosde 
contrabandode 
cochesrobados ^ 

DdeG 
Puigcerdà.— Cuatro argeli-

nos fuerpn detenid89, ayer por" 
la madrugada, por la Guardia 
Civil de Puigcerdà y de Alp acu-
sados de intentar pasar coches 
robados por la frontera. Uno de 
los detenidos había intentado 
huir después de qíje los agentes 
de la aduana de Alp le ordenaran 
parar. Otro turismo dernatrícula 
francesa tampoco hizo caso de 
los guàrdies civiles y no ha podi-
do ser detenido, informaròn 
fuéntes del Gobierno Civil. 

Las mismas fuentes Indicaran 
que la dètencióh de Abdelkader 
Àkeb Daòüa, argelino de 35 
anos, sé pròdujo poco después 
de que a las tres y media de la 
madrugada Intentarà hujr de 
miembròs de la Guardia Civil de 
Alp conduciendo un turismo 
Renault 25 de matrícula france
sa, que se supone había sido 
róbado." 

Media hora antesala Guardia 
Civil de Puigcerdà había eora-
probado en el puesto fronterizo 
de Llívia la prppiédad de otrbs 
dos Renault 25 de matrícula 
francesa, conducidos porcíuda-
danos àrgelinbs y que habían 
sido robados díasantes en la 
Ciudad francesa de Marseila. En 
el primer'turismó.fueron deteni
dos el conductor Ben-ibrik Ban-
yamina, de 24 aiïos, ysu açom-
panante Abdelkader Boughar, 
nacido hace25aiïos. El conduc
tor del segundo Renault, Kad-
dour Benaana, fue detenido y 
: puesto a disposición judicial ju n-
to a los òtròs dos argelines, 
cojno presuntos autores de los 
delitós de contraipàndo y utiliza" 
ción ílegítirria de vehículo a 
motor. 

Los detenidos pertenecena 
una red de contràbandò de 
vehículos robados, que: opera én 
Fraflcia, en la zona de Marsella, 
y traslada los turisnios a la zona 
del Magreb dònde son vendi-
dos, sospechaTa Guardia Civií. 

• IncendiO· Un incendio (̂ ue 
se declaro el domingo, a las 
17'30 horas, en el paràjeBusca-
tó, dentródel termino municipal 
de Garrigolas, causo dafíos va
lorades en 700.000 pesetas, in
forma el Gobiei'no'Civil. 

liiii 

BUTU-ETA DE SUBSCRIPÇÍO 
^ D e s i t j o sUbscriurs'm al DIARI DE GIRONA des del dia 

Subscriptor . . . . — — - - - — - - - - — :.....................,.....;.........:........:... 
Adreça... ....,...._... ...............:. : .:....... ....„„ .„. ... .. 
Localitat - ^ — - — —-.-~-—.-:- . - -—.-.; . . . . .—.—.. . — _ — 

\ ^ DNI / CIF •-• - - •• Tel. 

Amb la TARGETACOMBRÇ\ MODALITAT DE PAGAMENT 

Caixa de Girona 

Húttitaigeta: . „ ._ . 
VjJatesdO'Caducital; 

En cas de no fer ús de là Targeta de Comerç de ia 
Caixa de Girona, es pot fer efectiu l'Import mitjan
çant tal6 bancari adjunt o domiciliació bancària. 
Banc/Caixa .....;..........„.,:„..„....„...;,.. 
N" Compte... . ....: ..; .;..„ 
Agència Població 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Signatura 

5.700 ptes. 

11.400 ptes. 

22.800 ptes. 

Els subscriptors d«l DIARI DE GIRONA disposen, sense cap càrrec, d*una assegurança d'accidents per valor 
de 500.000 ptes. en cas de mojt o d'invalidesa, subscrita en col·laboració amb l'AURORA POLAR,S.A.. 

Generalitat de Catalunya" 
Departament d'Ensenyament 

Escola Oficial d'Idiomes 

Les dates d'exàmens lliure 
del mes de junyíd'enguany, ja 

estan exposades aI tauler-
d'anuncis de Tescola. 
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Dijous, 9 de maig de 1991 / SUCCESSOI 

Jorge Campos serà nomenat avui nou 
president de ja secció segona de l'Au
diència provincial de'Girona pel Consell 
General del Poder Judicial, segons van 
indicar ahir fonts d'aquest organisme. 

El nou president, que des de l'any 1985 
era magistrat de la secció primera, ha 
indicat que el seu primer objectiu serà 
solucionar.el retard de la seva.secció, 
que ha estat motivat per la baixa tem

poral de dos dels seus magistrats. Per 
altra banda, el mes d'abril es van crear 
els jutjats d'instrucció números 7. i 8, un 
dels quals es dedicprà probablement a 
afers de família. 

El magistrat vol solucionar aviat els casos acumulats en els últims mesos 
c 

\ ^yv.i^·u-V ^ 

^ , 

MARTI BATLLE 
Girona.— El magistrat Jòrge 

Campos Martínez serà nomenat 
avui amb tota seguretat nou pre
sident de la secció segona de 
l'Audiència provincial de Girona 
pel Consell General del Poder Ju
dicial, segons van confirmar ahir 
fonts d'aquest organisme. El càr
rec es trobava vacant des del tras
llat dé l'antic president Joan Cre
mades, que va ser nomenat 
president de l'Audiència provinci
al de Guipúscoa. 

La proposta del nomenament 
de Jorge Campos, de 55 anys 
d'edat i actual magistrat de la sec
ció primera de Girona, s'aprovarà 
avui per la permanent del Consell 
General del Poder Judicial, a par-. 
tir d'un rigorós concurs de mèrits. 
En aquest concurs s'ha tingut en 
compte la seva antiguitat en la 
carrera judicial per sobre d'altres 
candidats, entre els quals hi havia 
el també magistrat de la secció 
primera de l'Audiència José Jua
nola Soler, i el de la secció segona 
Fernando Lacaba Sànchez, que 
durant el temps que el càrrec ha 
estat vacant havia assumit la pre
sidència interina. 

Posar la secció ai dia 

Jorge Campos va manifestar 
ahir que el primer objectiu des del 
seu nou càrrec serà posar al dia \^ 
feina de la secció segona, que 
darrerament s'havia retardat a 
causa del fet que en marxar Joan 
Cremades el tribunal va quedar 
compost només per dos magis
trats i, a més, un d'ells, Míriam 
Iglesias, es troba uns dies de per
mís a causa del seu recent matri
moni i no s'incorporarà de nou 
fins el 20 de maig. 

Els judicis que vol enllestir 
abans el nou president seran els 

' dels processats que actualment 
es troben en presó preventiva, 
entre els quals es troba el de Jo
sep Taíleda, acusat de l'assassi-
riat de Montserrat Àvila, i per 
aquesta raó se celebraran judicis 
orals tots els dies parells del mes 
de juny. 
• Campos va explicar que no. 
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Jorge Campos serà nomenat avui nou president de la secció segona de l'Audiència de Girona. 

descarta experimentar noves for
mes processals, com ja va fer el 
seu antecessor en el càrrec amb la 
figura del jurat popular en el judici 
contra Josep Ribot, encara que 
va reiterar que primer volia posar 
al dia la secció. 

El nomenament de JOrge Cam
pos després que avui sigui nome
nat pel CGPJ prendrà validesa 
després de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), 
per la qual cosa el magistrat no 
assumirà les seves funcions fins a 
finals d'aquest mes. 

Coincidint amb l'arribada de 
Jorge Campos, es finalitzaran les 
dependències de la secció segona 
amb la instal·lació dels mobles de 
la sala de vistes, amb la qual cosa 
es posarà f i a la interinitat en què 
es vivia fins ara, ja que només hi 
havia una sala i les dues seccions 
no podien celebrar judicis els ma

teixos dies. 
Després del trasllat de Cam

pos, la secció primera es quedarà 
amb només dos magistrats, el 
president Miquel Pérez Capella i 
José Juanola, per la qual cosa el 
volum de feina s'hàurà de reduir 
fins que el Consell Judicial nome
ni un nou magistrat. Aquesta in
terinitat que contínuament estan 

' vivint les dues seccions és degu
da que només estan formades per 
tres magistrats i en cas que un 
d'ells estigui de baixa per qualse
vol motiu la seva plaça no es pot 
cobrir. La situació es podria resol
dre el proper mes de setembre, 
moment en què es confia que el 
CGPJ amplfí a vuit,- quatre per 
secció, el nombre de magistrats 
de l'Audiència de Girona. 

El nòu president ha assenyalat 
que la pràctica totalitat de la seva 
carrera judicial l'ha desenvolupat 

a Catalunya, on va tenir el seu 
primer destí a la població de Sort. 
Posteriorment, va passar a Puig
cerdà, i després a Canàries, «que 
ha estat l'únic l loc on he treba
llat de fora de Catalunya». Des
prés de la seva magistratura a 
Canàries, Campos va treballar a 
Tarragona i a Vic, fins l'any 1985, 
que va traslladar-se a l'Audiència 
de Girona. Nascut a Madrid, el 
passat 1 d'abril va fer 25 anys que 
va ser nomenat magistrat: «unes 
noces de plata mol t felices i 
que espero que cont inuïn igual 
en els anys que em fattan». 

Per altra banda, un Reial De
cret publicat al BOE del passat 26 
d'abril va constituir els jutjats de 
Primera Instància i Instrucció nú
meros 7 i 8 de Girona, un dels 
quals es podria destinar a afers de 
família, però que encara no entra
ran en funcionament. 

Condemnen a un 
mes de presó un 
home que no pagava 

separació 
DdeG 

Girona.— El jutjat d'allò Penal 
número 1 de Girona ha condemnat 
a una pena d'un mes i un dia'd'ar-
rest major un home de Figueres de 
36 anys que no pagava la pensió a la 
seva dona, de la qual estava separat 
des-de l'any 1986, van informar ahir 
fonts judicials. 

La sentència condemnatòria 
considera provat que Tomàs 
Gutiérrez Sànchez, veí de Figueres, 
no va abonar en cap ocasió les 
20.000 pessetes mensuals en con
cepte d'aliments per als seus fills, 
quantitat que havia fixat la sentèn
cia del Jutjat d'Instrucció de Figue
res que va acordar la separació de 
Tomàs Gutiérrez i la seva esposa el 
mes de setembre de l'any 1986. 

La titular del Jutjat d'allò Penal 
número 1, la magistrada Pilar Rovi
ra del Canto, considera que aquests 
fets són constitutius d'un delicte 
d'impagament de pensions, en tant 
que l'acusat va omitir el pagament 
de la quantitat fixada pel Jutjat de 
Figueres durant més de tres mesos 
consecutius, ja que aquesta llei ent
rava en vigor el juliol del 1989 i 
l'acusat no va pagar ni una sola 
mensualitat de la pensió, han indi
cat les fonts. 

La magistrada basa la seva con
demna també en el fet que l'acusat 
no va aportar mai cap document 
que acredités una situació laboral 
que li impedís realitzar el pagament 
de la pensió, ni va posar en coneixe
ment del Jutjat de Figueres les pos
sibles dificultats de pagament. 

Així mateix, la resolució judicial 
argument^ que les causes de l'im-
pagament que l'acusat va al·legar 
durant el judici oral eren diferents 
de les que havia al·legat durant la 
seva declaració judicial i, més tard, 
davant el jutge instl-uctor, i que no 
havien estat demostrades. 

El Ministeri Fiscal va qualificar 
aquests fets d'un-delicte d'abandó 
de família i va sol·licitar per a Kacu-
sat una pena de dos mesos d'arrest 
major, multa de cent mil pessetes i 
una indemnització per als destina
taris de la pensió alimentícia per 
L'import de les mensualitats no sa
tisfetes. La defensa, per la seva 
banda, va considerar que els fets no 
constituïen delicte, per la qual cosa 
demanava, l'absolució. 

La sentència ha condemnat To
màs Gutiérrez Sànchez a una pena 
d'un dia i un mes d'arrest major i a 
pagar una multa de cent mil pesse
tes , amb 10 dies d'arrest substitu-
tori en cas d'impagament, així com 
a indemnitzar la seva esposa i fills 
amb 420.000 pessetes en concepte 
dels diners de la pensió que no han 
es,tat satisfets. 

Anunciant 
D INFORMACIÓ 
• Tel. 20 18 8 2 / 2 0 20 42 

• Horari: 8 mati a 
8 vespre 

DIARI DE GIRONA 

Àjuntament\^^de Girona 

EDICTE 
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 29 

d'abril de 1991, «El Pla Especial Pont Major-Cra. de Palamós», 
s'exposa al públic l'expedient tramitat, a l'Àrea de Planificació i 
Programació de1a Ciutat i Gestió Urbanística i a l'Oficina d'Informa
ció, per tal que pugui ésser examinat i presentar-se, en el seu cas, 
reclamacions al Registre General, en el termini d'un mes, comptat a 
partir de la data de publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Província. 

El qual es publica en conformitat amb l'article 60.3 del D.L. 1 / 
1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la Refosa dels Textos Vigents 
a Catalunya en Matèria Urbanística. 

Girona, 30 d'abril de 1991 

L'Alcalde, 
Joaquim Nadal i Farreras 

ORGANISMO NACIONAL DE LOTÉRÍAS 
Y APUÇSTAS DEL ESTADO 

Delegación territorial 
Gran Via Jaume I, 32 - Tels. 20 55 26 / 20 61 65 

17001 GIRONA 

A V I S O I M P O R T A N T E 
Se pone en conocimiento del publico que, de conformidad con las normas 25 y 
slguientes de las reguladoras de Lotería Primitiva y 30 y siguíentes de las apuestas 
deportivas, se ha procedido sin perjuicio de lo dispuesto en las normas 27 de Lotería 
Primitiva y 32 de Apuestas Deportivas, a la anulaclón de las apuestas formuladas en los 
boletos cuyas validaciones corresponden a los números slguientes: 

N. VALjDADORA 

33185 

33185 

33185 

33185 

333«5 

N. SECUENCIAL 

157 

225 

226 

305 

870 

N. VALIDADORA 

33560 

33760 

33770 

33895 

N. SECUENCIAL 

284 

195 

219 

869 

Los concursantes que tuvieran èn-su poder cuerpos B (resguardo) con los números 
anterionnente reseí̂ ados, pueden solicitardel establecimíento correspondiente o de la 
delegación el reemb'olso de la cantldad abonada. 

En Girona, a 12 de mayo de 1991 
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34 PUNT DIVERS EL PUNT / Divendres, 10 de maig de 1991 

POLICÍAC 

Martínez no convoca la Junta de Seguretat 
de Lloret perquè s'hi actua hipòcritament 

L'alcalde diu que les «capelletes» dels cossos estatals impedeixen la coordinació 
MARC PASALAMAR 

• Lloret de Mar.— L'alcalde de Lloret de 
Mar, el convergent Jordi Martínez, va asse
gurar ahir que no pensa convocar cap junta 
de seguretat local perquè en aquestes reunions 

Jordi Martínez va refermar-se 
en la seva opinió que les juntes 
de seguretat local no avançaran 
mai si no està subjectes a l'auto
ritat directa de l'alcalde. Martínez 
va exposar, en el transcurs de Tac
te, que la Policia Local de Lloret 
continuarà la col·laboració amb la 
Policia Nacional de Lloret. «No
saltres voldríem que fos més estre
ta», va dir l'alcalde i va recordar 
que havien d'ajudar la Guàrdia 
Civil en temes de trànsit perquè, 
segons va dir, els seus efectius a 
la població «per desgràcia són 
massa pocs, només en són vuit». 
L'alcalde va explicar la mala coor
dinació entre els cossos de segu
retat perquè «les persones a vega
des fallen» i va insistir en la neces
sitat d'«eradicar els conflictes», 
que la Policia Local opta per 
intentar «passar per alt», segons 
ell. El nou comissari de Lloret de 
Mar, José Luis López Rico, que 
va prendre possessió del seu 
càrrec fa poc temps, va manifestar 
recentment que no havia rebut 
cap convocatòria de part de l'al
calde, tot i la proximitat de la tem
porada turística alta. 

Jordi Martínez va presidir ahir 
al migdia a la sala d'actes de l'A
juntament l'acte de presentació de 
la memòria de la Policia Local de 
Lloret de l'any 1990, que ha tre
ballat amb un pressupost de cent 
vuitanta-vuit milions de pessetes. 

només hi ha bones paraules i en el moment 
d'actuar hi ha «capelletes i personalismes» 
—fent clara al·lusió als cossos de la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil— que impedeixen 
una bona coordinació policíaca. Martínez, que 

L'alcalde magnànim 

Martínez, que va fer un repàs 
exhaustiu de les estadístiques poli
cíaques, va afirmar que ha estat 
«magnànim» amb els ciutadans 
que han presentar recurs quan 
han considerat que la grua els ha 
retirat el cotxe injustament. 
Segons l'alcalde, s'ha retirat la 
multa quan s'ha detectat el més 

Martínez va entregar una placa al·lusiva a la dona marinera a GanzenmüUer. 

petit dubte a favor de l'afectat. 
Martínez va assenyalar l'avantatge 
que suposa fotografiar totes les 
situacions que provoquen les mul
tes. Segons la memòria, el servei 
de grua municipal de Lloret va 
retirar durant l'any 1990 un total 
de 5.762 vehicles, prop de dos mil 

menys que en les actuacions efec
tuades l'any 1989. Un 2,8 % dels 
afectats van presentar recurs, per
centatge baix, segons considera 
l'alcalde, que afirma que la policia 
incentiva els conductors a presen
tar recurs si pensen que els han 
retirat el cotxe injustament, i que 

defensa que la junta estigui sota el comanda
ment de l'alcalde, va fer aquestes declaracions 
ahir al matí, en la presentació de la memòria 
de la Policia Local de l'any 1990, en què aquest 
cos va disposar d'un pressupost de 188 milions. 

a més els assessoren. La majoria 
de vehicles es van retirar perquè 
estaven estacionats en zona de 
càrrega i descàrrega o perquè difi
cultaven la circulació. 

Jordi Martínez va explicar que 
els números que ha presentat la 
Policia Local són satisfactoris «pe
rò millorables» i es va mostrar 
convençut que les estadístiques 
dels anys vinents milloraran la 
situació actual. L'alcalde de Lloret 
va informar que el 1990 s'havien 
efectuat 2.631 intervencions o 
vigilàncies sobre els trilers, tripli
cant pràcticament la xifra l'any 
anterior, unes 675. Martínez va fer 
referència també als objectes 
comissats afirmant que el seu 
volum permetria «muntar una 
botigueta». L'alcalde de Lloret va 
destacar que durant l'any 1990 
s'ha acabat de perfilar l'organigra
ma de la Policia Local de Lloret, 
que actualment té setanta efectius 
per atendre el nombre creixent de 
serveis, «amb més professionalitat 
i més mitjans». En referència als 
accidents de circulació al terme 
municipal de Lloret, l'alcalde va 
remarcar que el nombre ha dis
minuït, però que de tota manera 
continua essent un tema de màxi
ma preocupació per als responsa
bles de la seguretat, sobretot en 
els punts més conflictius de la 
població: la carretera de Blanes, 
el passeig marítim i la riera. L'al
calde de Lloret va opinar que les 
causes dels accidents són les 
mateixes que es produïen altres 
anys, les principals de les quals 
són la falta de precaució, excés de 
velocitat i altres infraccions dels 
conductors. 

A la presentació de la memòria 
policíaca hi va asssistir el fiscal en 
cap de Girona, Carles Ganzen
müUer. 

JUDICIAL 

Condemnen Laura Antonellí a 
tres anys i sís mesos de presó 

per possessió de eoeaïna 
Li ha estat concedida la llibertat vigilada 

EFE 
H Roma.— L'actriu italiana Lau
ra Antonellí va ser condemnada 
ahir a tres anys i sis mesos de pre-

, só i a pagar una multa de 24 
milions de lires (uns 2 milions de 
pessetes), dues setmanes després 
d'haver-se-li trobat 36 grams de 
cocaïna. El tribunal de Civitavec-
chia —Roma— que la va jutjar li 
ha concedit, però, la llibertat vigi
lada. «S'han de pagar els errors», 
va manifestar l'actriu poc després 
d'obtenir la llibertat. 

Quan pujava al furgó de la poli-
, eia que la va portar a casa seva, 

a Cerveteri —50 quilòmetres al 
nord de Roma—, les cameres de 
televisió van descobrir el rostre de 

j ^ cansament de l'actriu. «He viscut 
una història horrible, estic esgo
tada, si us plau, deixeu-me descan
sar». Aquestes van ser les úniques 
declaracions que l'actriu va fer als 
mitjans de comunicació. Després 
va entregar un comunicat als seus 
advocats en què manifestava estar 
contenta de ser novament en lli
bertat i expressava el seu agraï

ment per la solidaritat que li han 
demostrat les seves companyes de 
presó. La declaració afegia que la 
condemna «és justa respecte a les 
lleis que hi ha en vigor», però pun
tualitzava que aquesta legislació 
s'hauria de revisar. «De tota 
manera —continuava la declara
ció— crec que s'han de pagar els 
errors i encara que tot això m'ha 
enriquit humanament, considero 
que la privació de llibertat és el 
més horrible que pot passar, des
prés de la mort». 

A la porta de casa seva l'espe
rava la seva mare, Gionconda, de 
91 anys d'edat, que la va abraçar 
i besar sense immutar-se per la 
presència de fotògrafs i cameres 
de televisió. La llibertat vigilada 
que el tribunal li ha concedit 
implicarà ara un control dels seus 
desplaçaments fora de Cerveteri. 
Per altra banda, Ciro Ippolito, el 
productor de cinema que va ser 
vinculat amb el cas com a possible 
subministrador de la cocaïna 
comissada a l'actriu, està des de 
dimecres sota arrest domiciliari. 

POLICÍAC 

Identifiquen l'atracador de la 
Caixa de Girona perquè va quedar 
retratat a la camera de la sucursal 

El van detenir a Barcelona 
MONTSE BARRERA 

• Girona.— Jordi Pallars i Parri-
ca, resident a Barcelona, va ser 
detingut per agents de la brigada 
de la policia judicial de la comis
saria zonal 3 de Barcelona, com 
a presumpte autor del robatori 
amb intimidació a la sucursal de 
la Caixa de Girona del carrer Mig
dia, perpetrat el passat 21 de 
març. A més d'aquest robatori, 
Jordi Pallars també està acusat 
d'haver perpetrat set atracaments 
més en bancs i caixes de Bar
celona. 

Segons fonts policíaques, la 
camera fotogràfica que la Caixa 
de Girona tenia instal·lada a l'in
terior del local, va demostrar que 
Jordi Pallars i Parrica va entrar 
armat a l'establiment bancari i es 
va endur els diners. 

Els fets, segons va explicar un 
empleat de la caixa que va pre
senciar el robatori, van tenir lloc 
entre les onze i les dotze del matí 
del dijous 21 de març, quan el pre
sumpte autor de l'atracament va 
entrar a l'establiment aprofitant 

que entrava un client. 
L'home, d'aspecte normal, ana

va vestit amb una gavardina i amb 
ulleres de sol i, un cop dins de 
l'entitat bancària, es va treure una 
pistola i va amenaçar dos clients 
i també els empleats, i els va dir 
en llengua castellana: «Això és un 
atracament». 

Seguidament, l'individu es va 
dirigir al taulell i va agafar els 
diners que hi havia a dins el calaix, 
segons la versió de l'empleat de 
la caixa. Segons les mateixes fonts, 
l'home va pronunciar molt poques 
paraules i pràcticament es va limi
tar a apuntar amb la pistola i a 
agafar els diners. Segons fonts 
policíaques, la pistola que va uti
litzar l'home era més aviat gran 
i possiblement era de balins. 
Segons les mateixes fonts, la quan
titat de diners sostreta pujava a 
unes 800.000 pessetes aproxima
dament, mentre que fonts de l'en
titat bancària van afirmar que la 
xifra de diners robats oscil·lava 
entre les 100.000 i les 200.000 
pessetes. 

Detenen un ex-empleat 
per l'atracament al 
Frankfurt Albéniz 
• Girona. - Agents de la comis
saria de Policia de Girona han^ 
detingut Esteban del Barrio Case
llas, de 29 anys, com a presumpte 
autor del robatori perpetrat 
dilluns al matí al Frankfurt Albé
niz, a la plaça de la Independència 
de Girona. Esteban del Barrio, 
que es va endur 50.000 pessetes 
del frankfurt, havia treballat ante
riorment en aquest establiment, i 
per aquest motiu coneixia el lloc 
on es guardaven els diners. 

Segons van indicar fonts de la 
Policia, dilluns a un quart de vuit 
del matí Esteban del Barrio va 
esperar el moment en què entrava 
la dona de la neteja al local i la 
va seguir. L'home, que portava 
posada una careta de goma i ana
va armat amb una pistola, va dir 
a la dona tres vegades i en llengua 
castellana: «això és un atraca
ment, si no crida no li passarà 
res», i tot seguit es va dirigir al 
lloc on hi ha caixes de cervesa, 
en va aixecar una i hi va trobar 
els diners; seguidament va fugir. 
Quan sortia del local, ja amb la 
careta treta, es va creuar amb un 
dels cambrers que treballen a l'es
tabliment, el qual es va estranyar 
que tan aviat sortís algú del frank
furt, ja que encara no estava obert 
al públic. Segons fonts de la Poli
cia, la pistola que portava l'home 
era de fusta i se l'havia fet ell 
mateix. L'atracador va llençar la 
pistola al riu quan fugia. / M.B. 

£1 judici contra 
Talleda per assassinat 
començarà el 3 de juny 
• Girona.— El veí de Sant Hilari 
Josep Talleda, processat per l'as
sassinat de la nena Montserrat 
Àvila, serà jutjat el dia 3 de juny 
a la secció segona de l'Audiència 
de Girona, segons va anunciar el 
magistrat Jorge Campos, que ahir 
va ser nomenat pel Consell Gene
ral del Poder Judicial president 
d'aquesta secció. 

Josep Talleda s'enfronta a una 
petició fiscal d'un total de 33 anys 
de presó. El fiscal l'acusa de ser 
l'autor de la mort de Montserrat 
Àvila, assassinada l'Il de juliol de 
1987 a Sant Hilari, i d'haver abu
sat sexualment de la víctima i d'u
na germana d'aquesta. Actual
ment, Talleda, que ha negat sem
pre aquestes acusacions, està en 
presó preventiva per aquests 
fets. / s.O. 

IMECRGLOGIQUES 
CALONGE 

-Miquel Riera i Rovira va morir ahir 
a Calonge, als 64 anys.. Era vidu 
d'Antònia Sànchez i vivia al carrer 
Modèstia, 1, de Calonge. La missa 
es farà avui, a les 10 del matí, a 
la parròquia de Calonge. 

MAÇANES 
-Josep Bruguera i Vallicrosa va 
morir ahir a Girona, als 73 anys. Era 
natural de Sant Feliu de Buixalleu 
i vivia al barri Marquès, número 27, 
de Maçanes. Estava casat amb Enri
queta Vinals i Puig. La missa es farà 
avui, a les 12 del migdia, a la parrò
quia de Maçanes. 

SANTA COLOMA 
-Enriqueta Massaneda i Corretger 
va morir dimecres a Riudellots de 
la Selva, als 96 anys. Era natural de 
Santa Coloma i vivia ai c. Raval, 3. 
VALL-LLOBREGA 

-Catalina MuIà i Parals va morir 
ahir a Girona, als 77 anys. Era natu
ral de Palafrugell i vivia al carrer 
Diseminat, 34, de Vall-Uobrega. Era 
vídua d'Eugeni Agustí i Gafarot i 
tenia un fill. La missa es farà avui, 
a les 10 del matí, a la parròquia de . 
Vall-llobrega. 

SALT 
-Eva Moreno i Femàndez va morir 

abans-d'ahir a Girona, als 18 anys, 
a causa d'una malaltia. Era natural 
de Girona i vivia al passeig Països 
Catalans, 16, de Salt. La missa es 
farà avui, a 2/4 de 6, a la parròquia 
de Sant Jaume de Salt. 
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Un veí pot enfonsar Taltre en un derby fratricida (18.00) 

El Figueres té a les seves 
mans la continuïtat del 

Palamós a Segona Divisió A 
• D'Alessandro vol guanyar i • El Banyoles no va tenir sort i 
Barasoain diu que seria molt trist va perdre quan faltaven cinc 
el descens d'un equip gironí minuts (0-1) 

29, 30 i 31 

Comerç Figueres 
Els comerciants de Figueres consi
deren que la creació d'un gran cen
tre comercial a la ciutat seria positiu 
per dinamitzar el sector, ja que 
atrauria els visitants i, alhora, ac
tuaria com a estímul pels mateixos 
comerciants, que haurien de treba
llar per afrontar la competència. 

Pag. 11 

Accions contra HB 
El vice-president del Govern, Nar
cís Serra, va indicar ahir a Vic que el 
Govern estudia amb el fiscal gene
ral de l'Estat iniciar accions judicials 
contra Herri Batasuna per les seves 
declaracions de suport als mem
bres del desarticulat comando Bar
celona d'ETA. 

Pag. 16 

• Jutgen Taüeda 
Josep Talleda s'enfronta dilluns, a 
l'Audiència de Girona, a la pena de 
33 anys de presó sol·licitada pel 
fiscal, que l'acusa d'haver assassi
nat una nena de 14 anys de Sant 
Hilari Sacalm, Montserrat Àvila, i 
d'haver abusat sexualment d'ella i 
de la seva germana. 

Pag. 44 

Un home dispara quatre vegades perquè no el deixaven entrar a la discoteca 

Trets a l'entrada de Fashion's 
• Un treballador de 

l'establiment i tres 
clients van patir 
ferides de caràcter lleu 

• Dos assaltants 
van poder fugir 
després d'una 
espectacular 
persecució policial 

• Un dels companys 
de l'autor dels trets va 
ser retingut fins que 
arribà la policia 

Pag. 43 Per poder fugir els dos homes van aixafar diversos cotxes. (Foto PEP IGLESIAS). 

Govern central i 
Generalitat accepten 

que aquest any no 
serà bo per al 

turisme 
Girona.— El secretari d'Estat de 

Turisme, Fernando Panizo, ha re
conegut per primera vegada, a Se
gòvia, que «enguany serà un mal 
any turístic per a Espanya» i que 
«ho serà m6s en aquelles zones 
acostumades a tenir ple tota la 
temporada». Per la seva banda, 
Josep Cerveró, director general de 
Turisme de la Generalitat, va asse
gurar abans-d'ahir a Girona que, 
«malgrat la davallada que s'espe
ra aquest estiu», el seu departa
ment es compromet a «estudiar els 
problemes de la Costa Brava». 

Pag. 3 

LLUÍS CASADEMONT, S. A. ' CONCESSIONARI PER A GIRONA I 
COMARQUES DE MOTOVESPA, S A C FIGUEROLA, 39 GIRONA T f l : 20 53 1 5 
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Josep Talleda s'enfronta dilluns, a l'Au
diència de Girona, a la pena de 33 anys 
de presó soi.licitada pel fiscal, que l'a
cusa d'fiaver assassinat una nena de 14 
anys de Sant Hilari Sacalm, Montserrat 

Àvila, i d'hiaver abusat sexualment d'e
lla i de la seva germana. La defensa 
demana l'absolució perquè considera 
que no hi ha proves contra el seu client, 
que sempre ha dit que és innocent. El 

judici, en el qual l'Ajuntament de Sant 
Hilari actua d'acusació particular, se 
celebrarà gairebé quatre anys després 
que es produís l'assassinat, él juliol de 
1987. 

La defensa demana l'absolució de Josep Talleda per manca de proves 

/i 

DdeG 
Girona.— Josep Talleda, acu

sat d'assassinar una nena de 14 
anys a Sant Hilari Sacalm, Mont
serrat Àvila, serà jutjat dilluns a 
l'Audiència de Girona, gairebé 
quatre anys després que es pro
duïssin els fets. El Ministeri Fiscal 
sol·licita per a Josep Talleda una 
pena de 33 anys de presó pels 
delictes d'assassinat i per dos d'a
busos deshonestos, presumpta-
rpent comesos amb Montserrat 
Àvila i la germana d'aquesta, Ma
ria del Carme. 

Segons el Ministeri Fiscal, l'as
sassinat de Montserrat Àvila es va 
produir cap a un quart de dotze de 
la nit del dia 11 de juliol de 1987, 
quan es trobava a la torneria de 
Josep Talleda. El processat es va 
posar darrera de la nena i li va 
clavar un cop al cap amb un ob
jecte contundent que li va causar 
la mort a causa d'un traumatisme 
cranial. El mateix dia que va mo
rir, Montserrat havia anat a treba
llar a la torneria, i Talleda li havia 
dit que tornés a la nit, assegura el 
fiscal. 

Un cop la nena va ser morta, 
Josep Talleda se'n va anar a casa 
seva i va convèncer la seva dona 
perquè anessin a prendre alguna 
cosa al barTívoli de la localitat, on 
es van estar fins a dos quarts de 
tres de la matinada. Després van 
anar a dormir i, a les quatre de la 
matinada, Talleda es va aixecar, 
se'n va anar a la torneria i va 
carregar el cadàver de Montserrat 
Àvila a la seva furgoneta. 

A través d'un camí que traves
sa un bosc, va conduir la furgone
ta fins a la carretera de Sant Hilari 
i Santa Coloma i va abandonar el 
cos de Montserrat Àvila a l'alçada 
del quilòmetre u, com si es tractés 
d'un accident de trànsit. El cos va 
ser trobat el matí següent per un 
veí de Sant Hilari. 

Paral·lelament, sempre segons 
la Fiscalia, Talleda va obligar les 
germanes Montserrat i Maria del 
Carme Àvila a masturbar-lo mit
jançant un joc que van fer durant 
un any i mig cada dissabte a la 
tarda a la seva torneria, on les 
dues nenes feien petits treballs 
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Josep Talleda va ser traslladat a la presó de Girona el 7 de juliol de l'any passat, després de declarar davant 
del jutge a Santa Coloma de Farners. 

ocasionals. 
El Ministeri Fiscal considera 

que els fets constitueixen un de
licte d'assassinat, pe! qual sol·lici
ta una condemna de 27 anys de-
reclusió major, i un altre d'abusos 
deshonestos, que considera que 
s'haurien de penar amb 6 anys i 3 
mesos de presó. L'acusació pú
blica considera que, en cas que 
sigui considerat culpable, Josep 
Talleda indemnitzi els familiars de 
la víctima amb 15 milions de pes
setes, i amb 250.000 pessetes la 
germana de Montserrat Àvila. 

1.3 defensa vol l'absolució 

Per la seva banda, Manel Mir, 
advocat defensor de Josep Talle
da, demana l'absolució de l'acu
sat perquè «no ha comès cap 
dels delictes que se li imputen, 
ja que no hi ha cap prova iricul-

patòria en el sumari». La defen
sa recorda, a més, que Josep 
Talleda sempre ha assegurat que 
és innocent. 

El judici començarà dilluns, a 
un quart d'onze del matí, quan 
Josep Talleda començarà a de
clarar davant dels magistrats de la 
secció segona de l'Audiència de 
Girona, al Palau de Justícia de la 
plaça de la Catedral. Al llarg del 
matí també és previst què decla
rin la dona i els fills de l'acusat, 
mentre que a la tarda declararan 
la meitat dels testimonis. 

La vista oral es reprendrà dime
cres al matí, quan declarin la resta 
de testimonis i els perits, i a la 
tarda finalitzarà amb l'exposició 
de les conclusions del Ministeri 
Fiscal, acusació part icular i 
defensa. 

El sumari per la mort de Mont
serrat Àvila s'ha allargat quasi 

quatre anys a causa de les dife
rents valoracions que van realit
zar els jutges sobre els fets o 
l'existència d'indicis racionals per 
mantenir una acusació contra Ta
lleda. El processat va ser detingut 

. deu mesos després de la mort de 
la nena per ordre de l'aleshores 
jutgessa instructora del cas, Ma
ria Pilar Rovira, que el va fer posar 
en llibertat un mes més tard, en 
considerar que no es podia provar 
la seva participació en l'assassi
nat. Pilar Rovira va processar Ta
lleda pel delicte d'abusos desho
nestos i va enviar el sumari a 
l'Audiència, que va ordenar que 
es practiquessin més diligències 
per investigar l'assassinat. Ales
hores es va encarregar del cas el 
jutge José Luis Gonzàlez, que l'a
gost de l'any passat va fer detenir 
de nou Talleda i el va processar 
per assassinat. 

Condemnen un 
súbditmarroquíasis 
anys de presó per un 
delicte d'intent de 
violació 

DdeG 
Girona.— El súbdit marroquí 

Said Sabba ha estat condemnat a 
sis anys i un dia de presó major per 
la secció segona de l'Audiència de 
Girona per un delicte de violació en 
grau de temptativa, i a indemnitzar 
la víctima amb un milió de pessetes 
pels danys morals que li va ocasio
nar. Així mateix, l'Audiència absol 
l'acusat del delicte d'agressió se
xual i, alternativament, del delicte 
de coaccions que el Ministeri Fiscal 
va imputar a l'acusat, a més del de 
violació en graU de temptativa. 

La resolució judicial considera 
provat que la matinada del 15 de 
juny de 1990 el súbdit marroquí 
Said Sabba, acompanyat de dos 
homes més, va apropar-se a una 
jove de 19 anys que anava per l'a
vinguda de la Costa Brava de Platja 
d'Aro en direcció a l'hotel Bellmar, 
on la noia treballava. Segons s'ex
plica en la sentència, Said Sabbava 
agafar la noia pel braç dret i se la va 
endur cap a la platja. Durant el 
trajecte, es van creuar amb José 
Luis Peléez, el qual, alertat pels crits 
de la noia, va apropar-se als homes 
sense aconseguir que aquests la 
deixessin anar. Una vegada van 
arribar a la platja, Said Sabba es va 
allunyar dels altres dos homes amb 
ia jove i va llançar-la a la sorra amb 
la intenció de violar-la, però no va 
aconseguir consumar l'acte a causa 
dels moviments i esforços de la 
víctima, que cridava demanant 
ajut. 

Així mateix, la sentència conside
ra provat que Fendemà dels fets, a 
la tarda, Said Sabba, juntament 
amb un dels homes que l 'acompan-' 
yaven el dia anterior, va començar a 
parlar, sense que consti cap inten
cionalitat, amb una noia alemanya 
que passejava per un carrer de plat
ja d'Aro. Aquesta va manifestar-los 
que la deixessin sola, fins que va 
arribar al lloc dels fets el mateix 
testimoni del dia anterior, José Luis 
Pelàez, que va dur la jove a les 
dependències de la Policia Local. 

La resolució de l'Audiència de 
Girona considera que èls fets rela
cionats amb la jove de la platja són 
constitutius de delicte de violació 
en grau de temptativa, ja que se
gons s'argumenta l'agressor no va 
poder arribar à consumar el delicte 
per la resistència de la noia, i no per 
propi i voluntari desistiment. 

Sobre els fets relacionats amb la 
jove alemanya, l'Audiència consi
dera que no constitueixen delicte 
d'agressió sexual en grau de tem
ptativa com els havia qualificat el 
fiscal, ja que no queda demostrat 
que existissin intencions lascives o 
libidinoses en el processat. 

POUS D'AIGUA 
FRANCESC 

Mas Guèmol, 14 
la? 57 07 71 

® 908 - 13 70 06 
S 57 58 27 (NITS) 

BANYOLES 
(Girona) 

PERFORACIONS a ROTOPERCUSSIÓ 
PNEUMÀTICA EN TERRENYS DE ROCA 
o Perforacions des de 150 mm fins a 500 mm de diàmetre. 
• Disposem d'equipaments de reduïdes dimensions i pes — 
preparats per evitar dispersar la pols—, per treballar en llocs 
de difícil accés com poden ser jardins, patis, finques d'esbar
jo, etc, etc 

Demaneu-ne informació sense cap compromís 

AVI'S A TOTS ELS BARS I 
RESTAURANTS DE GIRONA 

EL BAR «EL BAD» DEL CARRER BALLES-
TERIES DE GIRONA HA ESTAT ROBAT 
PEL CAMBRER. ELS OBJECTES RO
BATS SON UNA FREGIDORA, UNA RE
GISTRADORA, UNA PLANXA, MICRO
ONA, ENTRE ALTRES COSES. ES PREGA 
QUE NO ES COMPRÍ RES. 

SI ALGÚ EN SAP ALGUNA COSA PO-
SEU-VOS EN CONTACTE AMB LA POLI
CIA NACIONAL. 

BIBLIOTECA DE 
CATALUNYA 

Per les obres d'instal.la-
ció de la sala provisional 
de catàlegs i de reorganit
zació de les sales de lectu
ra, ia biblioteca de Catalu
nya serà tancada al públic 
de dilluns dia 3 ip dimecres 
dia 12 de juny. 
La consulta dels fons de 
reserva (manuscrits i ar
xiu, reserva impresa, gra
vats i música) serà atesa 
amb algunes limitacions. 
Barcelona, 29 de maig de 
1991 

LA DIRECCIÓ 
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JUDICIAL 

L'Ajuntament de Sant Hilari no acusarà 
Talleda, a qui demà jutgen per assassinat 

El consistori va acordar-ho dijous per unanimitat en un ple extraordinari 

SUSANNA OLIVEIRA 
• Sant Hilari Sacalm.— L'Ajun
tament de Sant Hilari ha acordat 
r e t i r a r - s e del procés que se 
segueix per la mort de la nena 
Montserrat Àvila i no presentarà 
acusació contra el veí de la pobla
ció Josep Talleda, processat per 
aquests fets i que demà serà jutjat 
per assassinat. Aquesta decisió va 
ser acordada unànimement pel 
consistori en el ple que es va cele
brar dijous passat. 

L'advocat que representava l'A
juntament en aquest procés va 
presentar a principi d'aquest any 
un escrit d'acusació contra Josep 
Talleda, en el qual sol·licitava un 
total de 33 anys de presó, la 
mateixa pena demanada per la fis
calia. Ahir al matí l'Ajuntament 
va notificar a la secció segona de 
l'Audiència de Girona, que jutjarà 
el cas, que es retirava del procés. 
La vista oral contra Josep Talleda 
començarà demà a un quart d'on

ze del matí i continuarà dimecres. 
Segons va explicar Xavier Ros

sell, la voluntat de l'Ajuntament 
no havia estat mai acusar ningú 
i va assegurar que el fet que un 
veí de la població sigui la persona 
acusada no ha influït en la decisió 
del consistori. 

En opinió de Rossell, tot el 
poble, que després de la mort de 
la nena es va manifestar massiva-
ment reclamant que es trobés l'as
sassí, estarà pendent del judici. 

«Els pobles poden perdonar, però 
no obliden», assegura Rossell, que 
està convençut que l'oblit només 
és possible a les ciutats grans. 

La nena Montserrat Àvila, de 
14 anys, va ser trobada morta el 
12 de juliol de 1987 en un lloc 
conegut com la petja del diable. La 
nena, que ajudava Josep Talleda 
a portar els comptes de la torneria 
que aquest tenia, presentava un 
fort cop al cap i marques als tur
mells. 

EI detenen per intent 
de robatori en un hotel 
de TEstartit 
• L'Estartit.— La Policia Local 
de l'Estartit va detenir divendres 
Rafael Lucas Ona, de Taberna 
(Almeria), com a presumpte autor 
d'un robatori, en grau de temp
tativa, a l'hotel Oasis d'aquesta 
localitat. Lucas havia intentat 
obrir la caixa registradora d'a
quest hotel, però no va aconse
guir-ho. / EL PUNT 

Detenen un reclamat 
per la justícia 
• Blanes.— La Policia Local de 
Blanes va detenir, divendres, 
Rafael Vargas Alberto. La deten
ció es va produir quan els agents 
van comprovar que estava recla
mat per un jutjat de Figueres des
prés d'identificar-lo pel seu aspec
te SQSpitÓS. / EL PUNT 

NECROLÒGIQUES 

LA BISBAL 
-Santi Joves i Vall-llosera va 
morir ahir a Palamó.s, vícti
ma d'accident, als 20 anys. 
Era natural de la ^isbal i 
vivia ai carrer Ample, 9. La 
missa es farà demà dilluns, 
a les 12 del migdia, a la 
parròquia de la Bisbal. 
LA CELLERA DE TER 

-Teresa Segura de la Chica 
va morir ahir a la Cellera de 
Ter, als 90 anys. Era natural 
de Jaén. Era vídua de Nico-
làs Mejías i tenia tres fills. 
La missa es farà avui, a 2/4 
de 12 del matí, a la Cellera, 

GIRONA 
-Mercè Herrer i Sabroso va 

morir divendres a Girona, 
als 74 anys. Era natural de 
Terrer (Saragossa) i vivia al 
carrer Ramon Turró, 23, de 
Girona. Vídua de Timoteo 
García Ramas, tenia dues 
filles. La missa és farà avui. 

a les 12 del migdia, a Sant 
Salvador d'Horta. 

-Ana Pérez Gabella va morir 
ahir a Girona, als 81 anys. 
Era natural de Nerva (Huel
va) i vivia a la ronda Pedret, 
7. Era vídua de Josep 
Carrascal Lobo i tenia qua
tre fills. La missa es farà 
demà, a 2/4 de 10 del matí, 
a là parròquia de Sant Feliu. 

ST. JULIÀ DE RAMIS 
- Narcís Bayó i Saserras va 
morir ahir a Sant Julià de 
Ramis, als 55 anys. Vivia a 
la Pujada Costa Roja, 22. 
Era solter. La missa es farà 
avui, a 1/4 de 12 del matí, 
a Sant Julià de Ramis. 

SERINYÀ 
-Carme Casas i Requena va 
morir ahir a Serinyà, als 69 
anys. Era vídua d'Antonio 
Herrera Cruz i tenia cinc 
fills. La missa es farà avui, 
a 3/4 de 9 del matí, a Serinyà. 

t 
Pregueu Déu en caritat per l'ànima dè 

Teresa Boschdemont 
i Tarrés 

Va morir cristianament a Girona, el dia 1 de juny de 
1991, a l'edat de 86 anys 

A.C.S. 

Els seus espòs, Joan Ruiz Casaponsa; filles, Maria i Dolors; fills 
polítics; néts; germans, Pere, Francesc, Lluís, Paquita i Pepita; 

nebots i tota la família participen a les seves amistats tan sensible 
pèrdua. La missa exequial en sufragi de la seva ànima se 

celebrarà demà dilluns, dia 3, a les a les 11 del matí a l'església 
parroquial de Santa Eugènia. 

Girona, 2 de juny de 1991 

Servei Comarcal de 
Pompes Fúnebres SA 

PALAFRUGELL 
c/Violeta, núm. 27 - Tel. 61 04 65 

t 
Rogad a Dics en caridad por el alma de 

Mercedes Herrer 
Sabroso 

Viuda de Timoteo García Ramas 
Que ha fallecido en Girona, el dia 31 de Mayo de 1991, a la 

edad de 74 afios, habiendo recibido los S.S. i la B.A. 

E.P.D. 
Sus hijas, Merche y Rosa; hijos políticos, Pedró Andrés Voz y Ramon 
Oviedo; nietos, Jesús, Carles, Kuky, Andrés, Inma, Ana M, Cristina y 
Ramon; hermanos, sobrinos, demàs familiares y las razones sociales 
«Loteria Merche» y «Libreria Kuky» participan a sus amistades tan 

sensible pérdida. La missa exequial en sufragio de su alma se celebrarà 
hoy domingo, dia 2, a las 12 horas en la parroquial iglesia de Sant 

Salvador d'Horta. Domicilio mortuório: c/Anselm Clavé, 30. F Poch. 

Girona, 2 de Junio de 1991 

Jaume Capell 
i Homs 

En el segon aniversari de la seva mort, 
els que en vida l'estimàrem continuem recordant-lo. 

Ens deixà el 2 de juny de 1989, a Banyoles. 

t 
Santi 

Els teus amics Paco i Suec no t'oblidaran 

La Bisbal, 2 de juny de 1991 

t 
Santi 

Trobarem a faltar el teu somriure, 
diu que ens deixes te'n vas lluny d'aquí, 

però el record de la vall on vas viure 
no l'esborra la pols del camí. 

Els teus amics: Gerard, Lluís, Xevi, Manel, Ramon, Pere, Xicu, 
Ernest, Caste, Narcís, Ull, Joan, Enric, Javi, Llisu, Figue i Willy. 

t Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Teresa Segura de la Chica 
Murió en La Cellera de Ter, el dia 31 de Mayo de 1991, a la edad de 90 afios 

E.RD. 

Sus hijos, nietos, biznietos y toda la família participan a sus amistades tan sensible 
pérdida. La misa exequial en sufragio de su alma se celebrarà hoy domingo a las 

11,30 de la mafiana, en la parroquial iglesia de La Cellera de Ter. 

La Cellera de Ter, Junio de 1991 
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P A C T E S M U N I C I P A L S 

L'hora dels pactes de govern 
ERC juga una gran paper a 
l'hora de pactar, ja que ha 
duplicat el nombre de vots 
respecte de les eleccions del 
1987 

EL PUNT 

• Des de l'endemà de les pas
sades eleccions municipals, els 
partits polítics negocien els pac
tes locals per formar els equips 
de govern de cada ajuntament. 
El secretari general de Conver
gència Democràtica de Catalun
ya, Miquel Roca, ha assegurat 
que la coalició CiU defensa una 
política oberta de pactes en què 
no es descarta a priori cap partit, 
en funció de dos factors princi
pals: la necessitat d'assegurar go
verns municipals estables i la 
concreció dels acords d'acord 
amb la particularitat política de 
cada municipi. 

A les comarques gironines, el 
convergent Fèlix Bota, fins ara 
alcalde de Blanes, pot veure's 
definitivament allunyat de l'al
caldia si la candidata del PSC, 
Dolors Oms, aconsegueix el su
port dels regidors d'IC per go
vernar els propers quatre anys. 
A Torroella de Montgrí, Conver
gència ha ofert al cap de llista 
d'Esquerra Republicana, Eduard 

Eduard Vinas 

yiiías, la formació d'un pacte de 
govern segons el qual els quatre 
regidors obtinguts per CiU vo
tarien a favor dels republicans en 
l'elecció d'alcalde, a canvi d'as
segurar el seu suport .en altres 
poblacions, entre les quals s'es
peculava que hi figura Banyoles. 
D'altra banda. Unitat i Progrés 

Municipal (UPM) de Torroella, 
continua amb la previsió de fer 
ell el pacte de govern amb els 
republicans. I és que aquesta ve
gada Esquerra Republicana juga 
un paper molt important a l'hora 
de fer pactes per als governs lo
cals, ja que a les comarques gi
ronines ha aconseguit duplicar el 
nombre de vots respecte de les 
eleccions del 1987, i la seva pre
sència a determinats consistoris 
li permet fer el paper de balança 
a l'hora de determinar les ma
jories de govern. 

Pacte a Figueres 

Per un altre costat, a Figueres, 
el PSC està disposat a acceptar 
un pacte amb Convergència i 
Unió i la resta de partits repre
sentats en el consistori figuerenc 
per cedir l'alcaldia a Marià Lor
ca. La resta de forces polítiques 
amb representació municipal, 
però, no estan encara prou de
cidides a portar a terme aquesta 
estratègia de consens i encara es
tudien aquesta proposta, que 
han sotmès a estudi per donar 
a conèixer en els propers dies la 
seva posició. D'altra banda, la 
candidatura Sant Antoni Inde
pendent, que s'ha presentat a 
Calonge per demanar la- segre
gació de Sant Antoni, no pensa 
fer cap pacte de govern. 

L L E T R E S 

La Fundació Pla inicia una nova etapa 
Després d'assolir la seva 
definició legal, la Fundació 
Josep Pla celebra dissabte la 
seva sessió- constituent 

EL PUNT 

• El Patronat de la Fundació 
Biblioteca Josep Pla, de Palafru
gell, té prevista la seva sessió 
constituent per al proper dissab
te dia 8 de juny, com a culmi
nació del procés de formalització 
legal de l'entitat, iniciat amb la 
seva inscripció en el registre de 
fundacions el proppassat dia 16 
d'abril. La fundació, creada pel 
mateix Pla el 6 de juliol del 1973, 
inicia ara una nova etapa, defi
nida per un compromís pressu
postari més ferm per part de les 
institucions implicades en el seu 
funcionament —Ajuntament de 
Palafrugell, Generalitat i Dipu
tació de Girona— i una amplia
ció del seu camp d'activitats, so
bretot pel que fa a les diferents 
vies de divulgació de l'obra 
planiana. 

L'altre objectiu prioritari de 
l'entitat serà, com fins ara, in
tentar reunir a Palafrugell el 
màxim de documentació sobre 
l'autor del Quadern gris, mentre 
continuen obertes controvèrsies 
com ara la. discutida voluntat de 
l'editor de Pla, Josep Vergés, de 
donar els manuscrits que poseeix 
al monestir de Poblet, o el recent 
litigi legal entre les nebodes de 
l'escriptor, d'una banda, i Vergés 

N E G O C I A C I O N S C O L · L E C T I V E S 

Joan Saqués i el president de la Fundació Josep Pla, Erank Keerl. 

i el també nebot de Pla i pre
sident de la Fundació, Frank 
Keerl, d'una altra, sobre la pro
pietat dels manuscrits. 

Renovació municipal 

A la sessió constituent de dis
sabte, la representació de la mu
nicipalitat palafrugellenca dins 
del Patronat quedarà lògicament 
renovada, després de les darreres 
eleccions municipals. La substi

tució de Lluís Medir per Frede
ric Suíier al front del consistori 
pot suposar un canvi d'orientació 
de la institució municipal respec
te als afers de la Fundació. Les 
relacions entre totes dues parts 
han estat marcades per una certa 
tensió, exemplificada en el re
queriment notarial interposat el 
1989 pel municipi a Keerl i Ver
gés, a propòsit del tema sempi
tern dels manuscrits. 

Manifestació de treballadors d'oi^anismes públics el dia 24 de maig. 

Un milió i mig de treballadors 
encara no tenen conveni 
La negociació més, dura és a Renfe, Telefònica, Campsa 
i Iberia, aconsellades per la moderació salarial del Govern 

GLÒRIA PORQUERES 
• Les meses negociadores de les 
diferents empreses es van reunir 
aquesta setmana per iniciar una 
segona ronda de negociacions dels 
convenis col·lectius, que està pre
vist que continuï aquesta setmana. 
Les mobilitzacions dels sindicats, 
sobretot en les empreses públi
ques, han fet que les ofertes ini
cials de les directives variessin. 
Les empreses públiques, aconse
llades per l'executiva governamen
tal que vol controlar la inflació, 
han estat oferint fins ara unes pu
ges salarials baixes i increments de 
productivitat, acompanyats de re
gularitzacions laborals. 

Tot i els segons intents, els ma
quinistes i ajudants de ferrocarril 
de la Renfe se senten totalment 
«decebuts» per les negociacions i, 
si no canvia la situació, tenen pre
vist un calendari de 21 dies de va
gues intermitents repartits entre 
els propers quatre mesos. També 
estan molt «cremats» a conse

qüència dels expedients cautelars 
—suspensió de feina, no de sou— 
que, segons ells, l'empresa va obrir 
a 34 maquinistes després de les 
vagues. 

A Telefònica i Iberia l'empresa 
continua negociant amb els sindi
cats amb noves propostes sobre la 
taula que inclouen «petits aven
ços», segons fonts sindicals. Tot i 
això, si no s'arriba a un acord els 
empleats de Telefònica faran vaga 
total el dia 7 de juny, acompan
yada d'una manifestació a Madrid, 
que coincidirà amb la Junta Ge
neral d'Accionistes de la compan
yia. Iberia, per la seva part, té pre
vistos 6 dies de vagues parcials i 
totals pel mes de juny. 

Finalment, a Campsa, el pre-a-
cord que va signar CC OO amb 
la companyia sense el suport de 
la UGT, sindicat majoritari en el 
sector, dificultarà les negociacions 
de! conveni col·lectiu, però de mo
ment encara no hi ha cap vaga 
prevista. 

J U D I C I A L 

Demà comença el judici per 
assassinat contra Josep TaUeda 
El fiscal li demana un total de 33 anys de presó per la 
mort de la nena de Sant Hilari Montserrat Àvila i per haver 
abusat de la víctima i d'una germana d'aquesta 

SUSANNA OLIVEIRA 

tt La vista oral contra el veí de 
Sant Hilari Josep Talleda Andreu, 
processat com a autor de la mort 
de la nena Montserrat Àvila, as
sassinada r i l de juliol de 1987, 
començarà demà a la secció se
gona de l'Audiència. Josep Talle
da, que va ser detingut per pri
mera vegada el 29 d'abril de 1988, 
va sortir en llibertat tres dies des
prés per manca de proves, i el 7 
de juny de 1990 va ser detingut 
novament arran de posteriors in
vestigacions i va ingressar al cen
tre penitenciari de Girona, on 
continua en presó preventiva. 

El ministeri fiscal acusa Talleda 
d'un delicte d'assassinat i d'haver 
abusat sexualment de la nena 

Montserrat Àvila i d'una germana 
d'aquesta, i demana un total de 
33 anys de presó. La fiscalia va 
presentar aquest escrit de conclu
sions provisionals a principis d'a
quest any, malgrat que inicialment 
havia desestimat continuar el pro
cés contra Talleda pel delicte d'as
sassinat. Montserrat Àvila, que a-
judava l'acusat a portar els comp
tes de la torneria que aquest tenia, 
va ser trobada morta en un marge 
de la carretera de Santa Coloma, 
a la zona coneguda com «la petja 
del diable». 

La vista començarà dilluns a un 
quart d'onze del matí amb la de
claració de Talleda, que ha negat 
sempre la seva implicació en els 
fets, i continuarà dimecres. 
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Comença a Girona el judici per l'assassinat de la noia de 14 anys 

Talleda nega haver mort la nena 
Montserrat Àvila i haver-ne abusat 

El fiscal sol·licita 33 anys de presó per a l'acusat 
Albert Requena, corresponsal 

GIRONA — Josep Talleda, el veí 
de Sant Hilari acusat de l'assassinat 
de la nena de 14 anys Montserrat 
Àvila, va negar ahir repetidament 
davant del tribunal de l'Audiència 
de Girona qualsevol responsabilitat 
en aquest crim. Talleda, que a vega-
des havia ajudat la família de la 
nena, morta el 1987, també va ne-
gar que hagués abusat sexualment 
d'ella i de la seva germana, fets dels 
quals l'acusen el ministeri fiscal i l'a-
cusació particular. 

El judici contra Josep Talleda, 
que va començar ahir, analitza les 
proves que hi ha contra aquest tor-
ner de Sant Hilari Sacalm, que acu-
sen de la mort d'una nena de 14 
anys d'edat que van trobar morta, 
d'un fort cop al cap, en un costat de 
la carretera de Sant Hilari a Arbú-
cies l ' l i de juliol de 1987. Segons 
l'acusació, Josep Talleda va ser l'au-
tor d'aquest crim, per evitar que la 
menor pogués denunciar els abusos 
sexuals als quals l'havia sotmès. 

En total Josep Talleda podria ser 
condemnat a 33 anys de presó, 27 
per l'assassinat i 6 pels delictes d'a-
busos deshonestos, si bé el seu advo-
cat en demana l'absolució, ja que 
considera que no hi ha cap prova en 
el sumari que l'inculpi. 

Els fets van portar un gran enre-
nou a les Guilleries, on es van pro-
duir els fets, i fins i tot van provocar 
la intervenció de l'Ajuntament de 
Sant Hilari, que, en un primer mo-
ment, es va presentar en el cas com 
a acusació particular. L'Ajuntament 
la setmana passada va acordar reti-
rar-se del cas, ja que considera que 
la seva intenció en fer d'acusació era 
accelerar el procés, cosa que ja s'ha 
aconseguit. 

Josep Talleda, l'únic encausat per 
aquest afer, sempre ha estat conside-
rat el sospitós principal, tant per la 
policia com pels veïns de Sant Hila-
ri. El processat va dir que el dia del 
crim la noia havia anat a treballar 
una estona al taller, i després va 
marxar. De la mort de Montserrat 
Àvila, Talleda ahir va dir que se 
n'havia assabentat l'endemà. L'ad-
vocat defensor va aportar com a 
prova un vídeo on es mostrava la re-
construcció dels fets feta per ordre 
judicial i on, segons el lletrat, es po-
dia veure que Talleda no podia sa-
ber com havia passat el crim. 

La Generalitat ha 
revisat ja la meitat de la 
xarxa de gas de Lleida 

LLEIDA — El 50 per cent de la xar-
xa de distribució de gas a la ciutat de 
Lleida ha estat ja revisada pels tèc-
nics, segons dades de la Generalitat. 
La inspecció ha afectat ja més de 700 
propietats particulars, de les 1.400 
que es portaran a terme a la capital 
del Segrià. Els tècnics calculen que a 
final d'any s'hauran ja realitzat totes 
les revisions, que en un principi havi-
en d'afectar només el 25 per cent. Les 
avaries més comunes han estat detec-
tades als aparells de cuina i els escal-
fadors.(Redacció) 

PER A ANUNCIS • 

« • I « 

FRANCESC MELCION 

Acaba la vista per la mort de dos joiers 
a Barcelona l'any 89 

El judici contra el presumpte autor de la mort de dos joiers de 
Barcelona, Jesús Abascal Nebot, va quedar ahir vist per a sen-
tència a l'Àudiència de Barcelona. El fiscal i les dues acusacions 
particulars, una d'elles en representació del Gremi de Joiers de 
Barcelona, van ratificar les seves peticions de 83 anys de presó 
per a l'acusat, mentre que la defensa en demana l'absolució. Els 
fets van tenir lloc el 1989 a la joieria J. Gràcia del passeig de 
Fabra i Puig, quan el processat, segons estableix el fiscal, va en-
trar a l'establiment per robar. Quan l'atracador ja marxava, va 
percebre algun moviment del joier i va disparar-li. Posteriorment 
va fer el mateix a boca de canó amb la seva dona. A conseqüència 
dels fets van morir els dos joiers, Josep Gràcia i la seva dona, 
Francisca Pinilla. El fill del matrimoni, Manuel Gràcia, en va re-
sultar greument ferit i ha estat el principal testimoni del cas. EI 
fill ha reconegut "sens dubte" Abascal Nebot com l'autor del do-
ble assassinat, que va commocionar el barri de Sant Andreu de 

Barcelona 

JARDINERÍA 

IBÁÑEZ JUNCOSA, S.A. 
A la junta general extraordinària i universal, 
celebrada el 20 de maig de 1991, es va acor-
dar transformar la societat en Societat de 
Responsabilitat Limitada.- Vilanova i la Gel-
trú, 20 de maig de 1991.- L'Administrador, 
Francisco Ibáñez Juncosa. 

SUBANUEVE, S.A. 
D'acord amb el que es disposa a l 'article 
150 de la L.S.A, es publica que la Junta 
General Extraordinària de la societat cele-
brada el passat 28 de maig de 1991 va 
acordar traslladar el domici l i social a la lo-
calitat de Sant Feliu de Llobregat, Cl Joan 
Batllori, núm. 3-5 , 1 1 , 2 . - Els administra-
dors, senyors Pi i García. 

Joan Pau II dóna un missatge d'esperanca i ànim als 
gairebé cent mil ucraïnesos que van assistir a l'acte 

Milers de soviètics 
acudeixen a Polònia per 
reunir-se amb el Papa 

Redacció 
LUBACZOW — Milers de ciutadans 
soviètics de les Repúbliques bàltiques 
es van desplaçar ahir fins a la ciutat de 
Lubaczow, vint quilòmetres a l'interior 
de territori polonès, per assistir a la mis-
sa que va oficiar el sant pare Joan Pau 
II. Va ser la primera vegada que el go-
vern de l'URSS autoritzava milers de 
ciutadans del país a traspassar la fron-
tera, encara que fos per unes hores. 

Totes aquestes persones van rebre 
un salconduit de les autoritats sovièti-
ques pel qual se'ls permetia passar tot 
un dia fora del país. La majoria de pele-
grins, uns cent mil, segons informa l'a-
gència France Presse, procedien de la 
veïna Ucraïna. El bisbe auxiliar de 

Lviv, diòcesi de Polònia, monsenyor 
Marojan Trofimiak, va reconèixer que 
les autoritats de la Unió Soviètica no 
van posar traves per dificultar - i e els 
creients de les Repúbliques Y s es 
poguessin traslladar fins a te po-
lonès. A l'acte d'ahir, en el quai es van 
aplegar unes dues-centes mil persones, 
el sant pare va donar un missatge d'es-
perança i ànim als milers de persones 
vingudes des de la veïna Ucraïna. 
"Som i serem al vostre costat", va dir 
Joan Pau II als pelegrins, als quals va 
encoratjar a seguir en "el seu enorme 
treball" d'evangelització. 

Joan Pau II, que va ser ovacionat en 
diversos moments, va instar els polone-
sos a no "buscar el plaer material". 

X UNIO DE COLLES SARDANISTES 

PRÒXIMS CONCURSOS 
Dia 30 de juny, a les 12 del matí, RUBÍ, a la pista municipal "La Rubinen-
ca " , colles lliures limitades a 5 veterans, 10 grans, 5 juvenils i 5 infantils, 
subvenció per cada colla de 8 .000 pessetes i 25 .000 pessetes a la sar-
dana revessa, premi especial de "Ga lop" . Inscripcions a NCria Boada, c/ 
Sant Cugat, núm. 14, RUBÍ. Tel. 699 11 13. 

Dia 6 de juliol, a les 10 de la nit, VIC, a la plaça Major, Repesca Copa i 
colles lliures limitades. Inscripcions a l 'Agrupació Sardanista de Vic, 
apartat de correus, núm. 170. 0 8 5 0 0 VIC. Tel. 889 06 23. Montserrat 
Sala (a la tarda). 

Dia 6 de juliol, a les 10 de la nit, CASTELLBELL I EL VILAR (Colcnia El 
Borràs), al camp d'esports, Repesca Copa i colles lliures limitades. Ins-
cripcions a Joaquim Canela, cl Campanes, n tm. 11. 0 8 2 4 0 MANRESA. 
Tel. 872 47 72. 

Dia 13 de juliol, a les 7 de la tarda, PALLEJÀ, a la plaça del Mercat, limi-
tat a 30 colles lliures. Premi en metàl·lic als tres primers classificats de 
cada categoria de 5.000, 3 .000 i 2 .000 pessetes i 1 5 .000 pessetes a la 
sardana revessa. Inscripcions a Josep Vila, cl Viladomat, nún. 180, 7è 
4t. 0801 5 BARCELONA. Tel. 4 5 4 18 30. 

Dia 13 de juliol, a 2/4 d ' l 1 de la nit, CALELLA, al Parc Dalmau, COLLES 
INVITADES, premi en metàl·lic a les primeres colles classificades, con-
centració de les colles a 3 /4 de 10 del vespre al Passeig M. Puigvert. Tel. 
769 05 22. 

Dia 14 de juliol, a les 6 de la tarda, VILAFANT, al camp d'esports, Bàsic 
D, Comarcal I lliures limitades. Inscripcions a Joaquim Trull, cl Sant Pau, 
núm. 126. 17600 FIGUERES. Tel. 972 /50 54 78. 

APLEC 
DIUMENGE, 9 DE JUNY 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
XXIII APLEC 

DE LA SARDANA 

Matí, a les 10 
Tarda, a les 4 

Cobles: La Selvatana 
Miramar 
La Principal del Llobregat 
Ciutat de Cornellà 

Lloc: Parc de les Aigües (final metro Lfria v) 

APLEC 
DIUMENGE, 9 DE JUNY 

I G U A L A D A 
LXIII APLEC 

DE LA SARDANA 

Matí, a dos quarts d '11 
Tarda, a dos quarts de 5 

Cobles: Ciutat de Girona 
Marinada 
Juvenil Ciutat d'Igualada 

Lloc: Parc de Vallbona 
(Barrí dels Set Camins) 

t 
JOSE M A N U E L MILLA 

M A R T Í N E Z 
Director d'Operacions 

d'Aviser S .A. 
Morí d'accident a Gijón, el dia 1 de juny de 1991 

La direcció i els companys de l'empresa expressen la seva profun-
da condolència i preguen una oració pel seu etern repòs. 

t 
Dr. SANTIAGO AGUADO 

SANTOS 
Cap del Servei d'Anestèsia i Reanimació de 

l'Hospital Materno-infantil de la Ciutat 
Sanitària Vall d'Hebron 

Ha mort a l'edat de 57 anys, el dia 3 de juny 
de 1991 

La di recció i tot el personal de la Ciutat Sani tàr ia Val l d 'He-
bron mani festa el seu condo l als seus fami l iars i amics. 

^ 4 5 1 1 7 4 4 
T. 451 35 07 Fax 

Aq. de Publicitat - C.CENT 223 
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Dimarts, 4 de juny de 1991 /SUCCESSOS 

L'àcusat de matar una nena de Sant Hilari nega que li fes obsequis a canvi del joc sexual que mantenien 

MARTI BATLLE 
Girona.— Josep Talleda, acusat 

d'assassinar la veïna de Sant Hilari 
de 14 anys Montserrat Àvila, va 
negar ahir en la primera sessió del 
judici què se celebra a la Audiència 
de Girona que ell matés a la nena i 
que abusés sexualment d'ella i de la 
seva germana. El,processat per as
sassinat i abusos deshonestos va 
sotmetre's durant tres hores i un 
quart a l'interrogatori del fiscal èn 
cap, Carles Ganzenmüller, que va 
desgranaren petites preguntes tots 
els fets en què basa l'acusació. La 
germana de Montérrat Àvila, Maria 
del Carmen, va assegurar en el judi
ci que en els dos anys anteriors al 
possible assassinat, Josep Talleda 
abusava sexualment d'ellès d u e s ' 
mitjançant un joc que portaven a 
terme en el seu taller de torneria. 

L'acusat va contestar al fiscal 
que, el dia 11 de ju liol de 1987, quan 
sé suposa que va morir Montserrat 
Àvila, la nena havia vingut a la seva 
torneria entre les deu i un quart 
d'onze de la nit per ajudar-lo a em
balar els taps de rosca de ferro que 
ell fabricava, i que al cap de mitja 
hora va marxar tota-sola cap a casa 
en acabar la feina. 

Talleda, que en tot moment va 
mantenir la calma, va assegurar que 
ell només volia dir la veritat i va 
justificar les petites do.ntradicciòns 
en què va incórrer durant la seva 

•declaració pel temps passat des 
d'aleshores, quasi quatre anys. 

Segons el processat, que parla 
en un castellà deficient, aquell dia 
es va aixecar aviat i va anar de matí 
al mercat de Vic amb Montserrat 
Àvila i els germans de la nena. Un 
cop al mercat, va respondre Josep 
Talleda, va comprar peces de roba a 
Montserrat, als germans i a la mare 
de la noia. Talleda justificà aquests 
obsequis à Montserrat Àvila i als 
seus germans i pares dient que 
«eren uns veïns pobres, f ins i to t 
miserables i per això els ajuda
va», i va negar que els fes perquè la 
nena no expliqués els jocs sexuals 
que, segons el fiscal, mantenien a la 
torneria. 

El Ministeri Fiscal manté que l'as- , 
sassinat de Montserrat Àvila es va 
produir Cap a un quart d'onze de la 
nit a la torneria de Sant Hilari pro
pietat de Talleda. El processat es va 
posar darrera de ía nena i li va clavar 
un cop al cap que li va causar la 
mort. L'acusació pública diu que el 
dia en què va morir Montse .havia 
anat a treballarà la torneria i Talleda 
li va dir que tornés més tard, ,cosa 
que ha estat negada per l'acusat. 
Un cop morta la noia, Talleda va 

Talleda negà, en veiufe el vídeo presentat per la defensa, que anés al bosc 
per veure el lloc on va ser trobada morta Montse Àvila. (Foto M.BATLLE): 

anar a casa seva, es va canviar i va 
anar al bar Tívoli del poble arhb la 
seva dona, on s'hi van estar fins a 
dos quarts dè tres de la matinada. 
Després va anar a dormir i a les 
quatre de la matinada es va aixecar, 
anà al taller i va carregar el cadàver 
de Montserrat a la seva furgoneta. 
A través d'un camí qüe travessa el 
bosc, va portar el cos sense vida 
fins a la carretera de Santa Coloma i 
ei va deixar a la cuneta, com sj es 
tractés d'un accident de trànsit, 
sempre segons la hipòtesi del fiscal. 

L'acusat manté que després de 
tornar delTívol i 'no va marxar de 
casa fins passades les set del matí, 
quan va anar a prendre un tallat i 
una pasta al bar Torrent, com feia 
cada diumenge i tal.com va ratificar 
en- el judici l'amo de l'establiment. 
Josep Talleda va indicar que, com 
que és diabètic, va anar a passejar 
pel bosc durant una hora, per reco
manació mèdica, i tornant es va 
assabentar de la troballa del cos 
d'una nena a la carretera, a la zona 

coneguda com la Petja del Diable. 
El seu advocat, Manel Mir, va mos
trar-li un vídeo sobre els camins on, 
segons l'acusació, va passar aquell 
dia, i Talleda va negar que aquell fos 
el recorregut que va realitzar. En 
saber que Montse no havia anat a 
casà seva a dormir, va acompanyar 
a Maria del Carmen Àvila al. lloc i 
aquesta noia va reconèixer la seva 
germana, va assegurar l'acusat. 

Per la seva part, Maria del Car
men Àvila va assegurar que ella i 
Montse havien masturbat Talleda 
perqujè les enganyava amagant-Se 
darrera un llençol i dient que el que 
frotaven era un tornavís que havien 
de netejar de greix. L'advocat de
fensor, Manel Mir, va interrogar de 
manera inflexible la noia,.que va 
arribar a plorar durant la seva decla
ració, i que va manifestar que mai 
no va veure els òrgans sexuals de 
l'acusat. Maria.del Carmen va asse
gurar que quan Talleda la va acom
panyar a reconèixer el cadàver de la 
seva germana, va anar directament 

al lloc sense que li diguessin exacta
ment on era. 

La esposa de Talleda, Clàudia 
Pujol, va negar que mai hagués dit 
que el seu marit s'aixequés a les 
quatre de la matina dient-li que ana
va a veure si hi havia foc a la torne
ria, com hnahté el fiscal recollint les 
declaracions d'una veïna. Clàudia 
Pujol i lès seves dues filles, Sílvia i 
Lídia; van assegurar que el seu pare 
es va estar a casa entre les onze i les 
dotze de la nit. Després, segons la 
seva esposa, va anar amb ella al 
Tívoli. ' ' ', 

Josep Talleda va negar també 
que ell digués a la seva esposg que 
anava a mirar si hi havia foc a la 
torneria, i va dir que si algú deia que 
l'havja vist o sentit a les quatre de la 

, matinada, és deVia tractar de l'apa-
riçió d'un fantasma. 

Els altres germans de Montserrat 
:.Àvila, Jordi, Francisco, José Anto-

nio i Juan Carlos, també van decla
rar ahir a la SeccíóSegona de l'Au-

. diència, encara quealguns d'ells no 
recordaven res perquè eren massa 

. petits quan va morir la noia. Juan 
Carlos, de 15 anys, va assegurar 
que quan va tornar a casa a dos 
quarts de tres.de la matinada, van 
trobar la porta oberta i la televisió i 
els llums apagats, encara que els 
seus germans més petits, Jordi i 

, José Àntónio, diguessin que abans 
de anar a dornhir ho havien apagat 
tot. Segons Juan' Carlos, un dels 
germans petitsva dir que entre 11 i 
12 de la-nit,: Montserrat havia estat 
jugant al carrer amb una amiga-

El pare de Montserrat, Juan Avi-
, la, va dir que nO li estranyaven els 

regals que feia Talleda als seus fills i 
explicà que quan l'acusat venia a 
casa seva era rebut com unbqn veí. 
Contràriament, la seva esposa, 
Amèlia Jiménez, va dir que sempre 
havia desconfiat de l'acusat. 

Manel Mir, que demana l'absolu
ció, va manifestar que «la defensa 
té un judici rnolt fàcil, perquè no 
hi ha cap prova i l'acusació es 
basa només en rumors de la gent 
del poble, i la Justícia es mereix 
un respecte més gran». 

El Ministeri Fiscal demana per 
l'acusat una pena de 27 anys de 
reclusió per un delicte d'assassinat i 
6 anys de presó pels abusos desho
nestos. Dijous passat, l'Ajunta
ment de Sant Hilari va decidir reti-
raj·-se de l'acusasió particular, en la 
qual havien participat fins alesho
res. El judici es rependrà demà, en 
sessions de matí i tarda, quan es 
preveu que finalitzi amb l'exposició 
de les conclusions de l'acuSació i la 
defensa, i 

Identifiquen l'home 
que va disparar 
contra 4 persones 
a l'entrada de 
Fashion's 

DdeG 

Girona.— L'home que va dis; 
parar la matinada de dissabte 
contra quatre persones a l'ent
rada de la discoteca Fashion's 
de Girona i que va aconseguir 
fugir juntament amb un altre 
company ha estat identificat ar
ran de les investigacions de la 
policia a partir de l'escopeta que 
un dels empleats del local -van 
aconseguir agafar. 

Segons fonts de la comisaria 
de la Policia Nacional, l'autor del 
tiroteig és Antonio Agostinho 
Gouveia Castro, de 27 anys, 
d'origen portuguès i de raça gi
tana. També ha estat identificat 

, l'home que và aconseguir fugir 
amb el presumpte autor del tiro
teig i que és, segons les matei
xes fonts policials, eí seu germà 
Paulo José Gouveia Castro, de 

. 21 anys. Segons aquestes ma
teixes fonts, els dos individus 
treballen a la construcció i tenen 
ei seu domicili als pisos Barceló, 
al barri de la Creueta en-el muni
cipi de Quart, on no han apare-, 
gut des de la matinada de dis
sabte, quan van succeir aquests 
fets. 

Les forces policials busquen 
com a presumptes autors els 
dos germans portuguesos, jun
tament amf) un altre company, 
que va ser detingut, dejs inci
dents que van succeir ja matina
da de dissabte a l'entrada de la 
discoteca Fashion's, situada al 
carrer de Barcelona. Els tres ho
mes van protagonitzar una bara
lla arhb els empleats de l'establi
ment després que aquests van 
negar-los l'entrada al local. 

Posteriorment, un dels ger
mans portuguesos va anar fins a 
la furgoneta amb la qual havien 
arribat i va torriar amb una esco
peta de cacera Browning calibre 
12. L'assaltant va tirar 4 ó 5trets 
i va ferir quatre persones, que 
van haver de ser ateses a l'Hos
pital Josep Trueta de Girona. 

Un dels tres homes, Roque 
Vargas López, de trenta-cinc 
anys d'edat i que ja té antece
dents per delictes contra la pro
pietat, va poder ser retingut pels 
mateixos empleats de la disco
teca i posteriorment va ser de
tingut per la Policia municipal. 

Els altres dos assaltants, els 
dos germans portuguesos, van 
aconseguir-fugir amb la furgo
neta. Abans dé fugir, un dels 
empleats del local Va aconseguir 
arrabassar l'escòpeta à un dels 
homes, que l'havia tret per la 
finestra de! vehicle. 

BUTLLETA DE SUBSCRIPGIO 
Desitjo subscriuré'm al DIARI DE GIRONA des del dia 
Subscriptor ..- ..................:.:..... ._ i..... 
Adreça ...-. - . - . . .„._.. . .....,...:._ .-. 
Localitat : -
DNI / CIF - Tel. 

Amb la TARGETA COMERÇ\ 

^ 
Caixa de Girona 

Núm. targeta: 
Dates de caducitat: 

MODALITAT DE PAGAMENT 

En cas de no fer ús de la Targeta de Comerç de m 
Caixa de Girona, es pot fer efectiu l'Import mitjan
çant taló bancari adjunt o domiciliació bancària. 
Banc / Caixa...................... . ,. ,. 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Signatura 

5.700 ptes. 

11.400 ptes. 

22.800 ptes. 

N''Compte _....;..... ...... 
V^Agèncía ...:. Població.. 

Els subscriptors del DIARI DE GIRONA disposen, sense cap càrrec, d'una assegurança d'accidents per valor 
de 1.000.000 ptes. en cas de mort o d'invalidesa, subscrita en col·laboració amb l'AURORA POLAR.S.A.. 

JOAN ROURA, S A . 
Fa públic que la Junta General Extra
ordinària i Universal d'Accionistes ce-

, lebrada el dia 25 d'abril de 1991 acordà 
la transformació en Societat de Res
ponsabilitat Lirnitada, passant a deno
minar-se Joan Roura, S.L. 

Sant Julià de Ramis (Girona), a 30 de 
maig de 199L L'Administrador. 

L'Empresa 
Materials Empordà, S.A. 
comunica a clients i proveï
dors el seu nou domicili: 

c/. Valls d'en Colomes, 14 
La Bisbal d'Empordà 

PER 

ANUNCIAR-

vos 

20 18 82 
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VIANANT ATROPELLAT 

Un vianant va morir atropellat a 
Castelló d'Empúries. Dos cotxes el 
van aixafar quan probablement un 
altre ja l'havia atropellat. Un altre 
home també va morir d'accident a 
Palau-saverdera. Plana 31. 

32. Dimarts, 4 de juny de 1991 TIRADORS DE FASHIONS 

La policia ha identificat els altres 
dos homes que van protagonitzar 
els incidents a la discoteca 
Fashions, un dels quals és l'autor 
material dels trets. Encara no els 
han detingut. Plana 31. 

EL JUDICI PER L'ASSASSINAT DE MONTSERRAT ÀVILA 

Josep Talleda, que ahir va comparèixer 
a l'Audiència de Girona acusat de l'as
sassinat^ de la nena de Sant Hilari Mont
serrat Àvila i d'haver comès abusos des-
honestos amb aquesta i amb una germana 

seva, va negar contínuament les acusa
cions que va formular al llarg de dues 
hores i vint minuts el ministeri fiscal. 
Aquesta mateixa actitud la va mantenir 
durant els vint-i-tres minuts que va durar 

l'interrogatori de l'acusació particular. En 
iniciar-se la vista oral, Talleda va matisar 
al fiscal que si s'havien produït contra
diccions en les seves diverses declaracions, 
es remetia a les primeres que va formular. 

Josep Talleda nega totes les acusacions 
que va aguantar durant gairebé tres hores 

L'acusat va negar haver mort la nena i I *E1 fiscal sol·licita una pena de 33 anys de 
haver abusat d'ella i de la seva germana presó per assassinat i abusos deshonestos 

FIDEL BALES 
• Girona.— Les repostes de l'a
cusat, totes elles en un castellà 
macarrònic, a les preguntes del 
fiscal, desmentien les acusacions 
unes vegades, o treien importàn
cia a l'èmfasi que hi donava l'a
cusador públic, que demana per 
a l'acusat 33 anys de presó. Talle
da va reconèixer que oferia regals 
a Montserrat, però que també ho 
feia als seus germans, i va matisar,, 
davant la insistència del fiscal, que 
aquesta actuació seva no responia 
a cap favoritisme especial cap a 
la nena. «Ho feia perquè la seva 
família és molt necessitada i ein 
feia pena», va manifestar. 

Segons la seva declaració, les 
germanes Àvila anaven a treballar 
a la seva torneria «quan volien», 
i va matisar que la feina que feien 
no solia sobrepassar de la mitja 
hora. En la seva primera decla
ració, davant de la Guàrdia Civil, 
no consta que la nit que es van 
produir els fets Montserrat Àvila 
hagués anat a treballar a la tor
neria. Quan va ser interrogat pel 
fiscal en relació a aquest tema, 
Talleda va admetre que la nena 
havia anat a treballar aquella nit. 
«És o perquè no m'ho van pre
guntar o no van escriure tot el que 
vaig dir», va respondre Talleda a 
la pregunta de per què no cons
tava en la seva primera declaració. 

L'acusat va contestar afirmati
vament quan se li va preguntar si 
les nenes escalfaven tomavisos 
per poder- los desengreixar. 
Segons Talleda, aquesta operació 
es va fer un parell de vegades 
quan desmuntava les màquines 
que es va vendre. Carme Àvila, 
la germana de la nena morta, va 
declarar que era una pràctica 
habitual a la torneria i que Talle
da l'aprofitava perquè les nenes el 

Josep Talleda, abans de començar el judici, cii^liul'.it per dos policies. 

masturbessin. Carme Àvila va dir 
que es va adonar que Talleda 
substituïa algun dels tomavisos pe! 
seu penis «perquè el mànec no era 
dur, era tou», va dir la noia, que 
va explicar que l'acusat s'amagava 
darrera un llençol perquè les 
nenes eixuguessin els tomavisos, 
que sel's col·locava a l'entrecuix. 

A la tarda van declarar les dues 
filles de Talleda, que van mantenir 

la versió del seu pare en relació 
a l'amistat amb la família Àvila i 
els regals que feia a la mainada. 
Juan Àvila, el pare de Montserrat 
va declarar que la seva filla no es 
relacionava amb ningú que no fos 
Talleda, i va reconèixer que 
aquest era una persona «molt 
afectuosa». Alfonsa Jiménez, la 
mare de la nena, va dir que Talle
da anava molt sovint a casa seva. 

La dona va dir que va sospitar 
d'ell el dia dels fets, a casa seva, 
«perquè va quedar vermell i es va 
posar a plorar». Els moments de 
més tensió es van produir quan 
van declarar dos germans menors 
de Montserrat Àvila, que en algu
nes ocasions es van contradir en 
les seves versions. Mentrestant l'a
cusat prenia nota d'algunes pun-
tualitzacions que es feien a la sala. 

POUS D'AIGUA 
Mas Guèmol, 14 

B 57 07 71 
B (908) 13 70 06 
n (908) 13 75 77 

•s 57 58 27 (NITS) 
BANYOLES 

(Girona) 

PERFORACIONS a ROTOPERCUSSIO 
PNEUMÀTICA EN TERRENYS DE ROCA 

• Perforacions des de 150 mm. fins a 500 mm. de 
diàmetre. 
• Disposem d'equipaments de reduïdes dimensions i 
pes - preparats per evitar dispersar la pols - per tre
ballar en llocs de difícil accés, com jardins, patis, 
finques d'esbarjo, etc. etc. 
Demaneu informació sense compromís. 

De dalt a baix, amb els tomavisos 
F.B. 

• Josep Talleda va desmentir en 
dues ocasions les versions de l'a
cusació en relació amb els fets 
afirmant que es produïen confu
sions pel que fa al lloc on es van 
produir. Segons l'acusació, al matí 
del dia dels fets, Talleda passejava 
per una zona del bosc des d'on 
es podia veure el lloc on van tro
bar la noia morta. Talleda va man
tenir que la zona per on va pas
sejar era al vessant de la muntanya 
oposat al que mantenia el fiscal. 
En una prova de la defensa que 
recollia en vídeo l'itinerari per la 
zona on, segons l'acusació, va pas
sejar Talleda, aquest no va reco
nèixer el lloc que apareixia a la 
pantalla com el lloc on ell havia 
anat aquell dia i va dir que d'un 
a l'altre hi ha molta distància. 

L'altra confusió, segons l'acu

sat, es produeix en la versió dels 
tomavisos. Segons Talleda «es fre
gaven al mateix lloc que s'escal
faven» i va negar que s'escalfessin 
al pis de baix i es freguessin a la 
part superior. Aquesta versió la va 
mantenir Carmen Àvila, que va 
declarar que escalfaven els toma
visos a baix i els fregaven a dalt, 
on Talleda tenia instal·lat un llen
çol enclòs a la porta del despatx. 
Segons la noia, el llençol estava 
posat a una alçada que només 
deixava veure el cap de Talleda 
i quan aquest tenia els tomavisos 
les noies els havien de fregar «de 
dalt a baix» des de l'altra banda 
del llençol. La defensa va pregun
tar a l'acusat si podia ser que fos 
masturbat sis vegades en mitja 
hora. «No ho sé. Això ho diuen, 
però no sé per què ho diuen» va 
dir Talleda. 

El fiscal es confon de 
víctima i parla de la 
mort d'Esperança 
• El fiscal en cap de Girona, Car
les Ganzenmüller, que ahir dirigia 
l'acusació pública contra Josep 
Talleda, va confondre la víctima 
de l'assassinat que ahir es jutjava 
a l'Audiència. Àl llarg de més de 
dues hores d'interrogatori, el fiscal 
va insistir a preguntar a Talleda 
sobre la seva relació amb Espe
rança i va repetir aquest nom un 
total de vint vegades, davant la 
perplexitat de l'acusat, el tribunal 
i tots els assistents a la vista. Èl 
fiscal es referia a Esperança 
Comas, la jove assassinada el 
febrer de l'any passat pel seu com
pany. Carles Ganzenmüller també 
havia dirigit en aquella ocasió l'a
cusació del ministeri públic, i en 
aquell judici va interrogar durant 
més de quatre hores l'acusat, 
Josep Ribot, sobre la desaparició 
d'Esperança. El fiscal no va poder 
evitar ahir intercanviar els noms 
de les víctimes i malgrat que va 
ser a temps de rectificar en algu
nes ocasions, la identificació de la 
nena morta —Montserrat Àvila— 
com a Esperança ja es va fer habi
tual al llarg de tota la sessió del 
matí, i el tribunal i la mateka 
defensa van desistir de corregir-lo. 

Dues ràdios hi posen la 
megafonia perquè 
l'Audiència no té dúiers 
• L a sala de vistes de l'Audiència 
de Girona, que té una acústica 
pèssima, va disposar ahir d'un ser
vei de megafonia que garantia a 
tots els assistents sentir perfecta
ment les declaracions de l'acusat 
i les dels testimonis i les interven
cions dels lletrats. La instal·lació 
de megafonia va ser finançada per 
Ràdio Girona i Catalunya Ràdio. 
Segons van informar ahir mem
bres d'aquestes emissores, van 
optar per fer-se càrrec de la ins
tal·lació després que el president 
de la secció segona de l'Audièn
cia, Jorge Campos, els va mani
festar que no hi havia cap impe
diment per instal·lar micròfons i 
altaveus, però els va advertir que 
l'Audiència no diposava de prou 
diners per pagar la instal·lació, ni 
tan sols pels dos dies que està pre
vist que duri el judici. 

Talleda nega que 
prengui alcohol, però 
diu que beu «cubates» 
• E l processat, Josep Talleda, va 
queixar-se diverses vegades durant 
el seu interrogatori que el fiscal 
no l'entenia i en d'altres va dis
culpar-se pèr si no s'explicava 
prou bé. Quan el representant del 
ministeri públic va interrogar-lo 
sobre el que havia begut la nit que 
va ser assassinada la nena Mont
serrat Àvila, Talleda va haver de 
fer diverses precisions per intentar 
explicar al fiscal que no es con
tradeia amb declaracions que 
havia fet anteriorment i que cons
ten al sumari. «Ara diu que va 
beure un cubata, però en decla
racions anteriors va dir que aque
lla nit no havia begut alcohol, ni 
xampany. Va beure aigua de Vila
drau, senyor Talleda?». Davant 
d'aquesta pregunta, el processat 
va reiterar que no beu alcohol: 
«No en bec mai, d'alcohol sol, 
només una mica barrejat amb 
alguna cosa», va precisar Talleda. 
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