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TRIBUNALS

Comencen els acomiadaments
Més de 20 anys de
presó per als assassins a Fibracolor, que tanca al juliol
del taxista de Lloret
La Generalitat ja ha ratificat l’expedient de tancament
E.Padilla, Todera.

L’Audiència concreta el veredicte d’un jurat
M.R.C., Girona.

La secció quarta de l’Audiència
de Girona ja ha donat a conèixer
la sentència que resol definitivament les circumstàncies que
van envoltar la mort del taxista
de Lloret de Mar Paulino Cobo.
Un jurat popular ja va declarar
fa unes setmanes els dos principals acusats dels fets, Ivan Rodríguez Garcia i Francisco Garcia Fernandez, culpables dels
delictes d’assassinat i de tinença il·lícita d’armes i amb el veredicte del jurat tan sols faltava
que l’Audiència concretés la
pena que han de complir cada
un.
Les penes són severes pels
dos executors del taxista ja que
superen els 20 anys de tancament entre reixes.

En concret, Francisco García
Fernández ha estat condemnat
a 22 anys i 8 mesos i Ivan Rodríguez a 21 anys. La diferència
deriva del fet que el jurat va
apreciar en la conducta d’aquest
segon la concurrència de la circumstància atenuant de cooperació amb la Justícia perquè va
aportar dades que van ajudar a
treure l’entrellat de diversos detalls sobre el crim.
Va ser la matinada de l’1 de juliol del 2002 quan els dos acusats van posar-se dacord per
agafar el taxi que conduïa Paulino Cobo i fer-lo anar fins a un
descampat de Canyelles per disparar-li un tret al clatell.
El fiscal sospitava que algú
els havia encarregat el crim
però no va poder aclarir qui.

La Generalitat de Catalunya ha
aprovat definitivament la resolució de l’expedient de tancament de la factoria d’estampats
textils Fibracolor de Tordera i
l’empresa, que pertany majoritàriament al grup Inditex –propietari de marques com ara
Zara– i també a una empresa de
la Generalitat, ha començat els
acomiadaments. La decisió va
ser definitivament sancionada
la setmana passada i el govern
ha donat el vist-i-plau als acords
pactats entre l’empresa i el comitè de treballadors de cara a
les condicions d’acomiadament. El tancament definitiu de
la factoria està previst per al 31
de juliol.
El primer pas ha estat donar
compte als treballadors en edat
de prejubilació la manera com
es duran a terme els acomiadaments, així com a tots els tre-

INFRAESTRUCTURES
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CUES. Les obres arriben a la intersecció amb la carretera de Vidreres i provoquen lleus col·lapses.

Cues a les entrades de Lloret per
l’asfaltatge a la carretera de Blanes
Es destinen més de 4 milions d’euros per millorar el tram
E.Padilla, Lloret de Mar.

El Depar tament de Política
Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat (DPTOP) ha
emprès els treballs per millorar
el ferm i alguns dels elements
de seguretat a la carretera Gi682 entre Lloret i Blanes. Els
treballs, que van començar en
el tram en què la carretera esdevé travessia i travessa Lloret,
han arribat ja a la intersecció de
la carretera de Vidreres i la supressió d’alguns carrils i el desenvolupament de les obres van
causar ahir lleus embussos a

les entrades i sortides del municipi. L’obra es preveu en el si
d’una actuació de millora global i manteniment de diverses
carreteres catalanes acordada
pel DPTOP a finals de l’any passat. El pressupost destinat a

La Generalitat es
va comprometre a
arreglar la
carretera mentre
s’espera la variant
I

aquesta
obra
és
de
4.067.258,51 euros.
La Gi-682 és una de les
carreteres més transitades de
la Costa Brava i té un desgast
considerable. El DPTOP es va
comprometre l’any passat a ferhi obres de manteniment mentre arriba el moment d’emprendre les obres de la variant
que menarà des de la N-II desdoblada a l’alçada de Tordera
fins Lloret, evitant el pas per
Blanes que ara és obligatori
quan es ve des d’aquesta via o
des de l’AP-7.

balladors que de manera voluntària van decidir rescindir
els seus contractes quan l’empresa va fer pública la segona
regulació de personal que practicava en dos anys. Si bé en un
principi es va anunciar el comiat de nombrosos treballadors, finalment el grup Inditex
ha decidit clausurar definitivament l’activitat. Els acomiadaments es practicaran de manera gradual.
El representant de CCOO a
Fibracolor, Francesc Agüera,
va explicar que hi ha treballadors que ja han deixat el lloc de
treball i que d’altres fins i tot ja
han trobat lloc en altres empreses. Per la seva part, l’Ajuntament de Tordera va oferir el
seu Ser vei d’Ocupació Local
com a mitjà per fer front a la supressió de llocs de feina.
Aquest ser vei municipal fa l’estudi del perfil dels treballadors

i escrutina empreses de Tordera i voltants que puguin donar sortida al personal que, per
edat, podria tenir més risc a
l’hora de trobar nova feina.
Els treballadors no afectats
per l’expedient de regulació seran acomiadats amb una indemnització de 40 dies per any
treballat i un màxim de 22 mesos de paga. Aproximadament
el 70% dels afectats entren en
aquest grup, va explicar Agüera. Per altres treballadors,
s’han acordat indemnitzacions
que ascendeixen en alguns casos a 80.000 euros: unes 20 persones seran acomiadades per
aquesta via. La plantilla total de
Fibracolor ascendeix a unes
280 persones i s’ha anat reduït
sensiblement en els darrers
anys arran de regulacions de
personal. La crisi tèxtil deixa a
la zona una sola fàbrica del ram:
Nylstar de Blanes.

