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Li paren una emboscada i
el segresten quinze hores
a Tres encaputxats ataquen un empresari forestal d’Arbúcies, el roben i el
retenen en una barraca de Maçanet a Els agressors volien robar-li també a casa
Tura Soler

El ministre de Foment, José Blanco, ahir en la reunió que
va mantenir amb els controladors ■ J. M. / EFE

ARBÚCIES

Nova polèmica
entre Foment
i controladors
Un arbre tombat va ser el sistema que van fer servir els lladres per atacar l’empresari ■ T.S.

van robar tots els diners
que duia al damunt, la cartera, les targetes, la documentació i tot el material
que tenia al cotxe. I el van
obligar a treure’s els pantalons i també les sabates.
El van traslladar a un lloc
desconegut, on el van tenir
retingut fins gairebé les
dues de la matinada.
L’empresari assegura
que allà el van maltractar
de totes les formes possibles i que el van insultar de
forma cruel. Van ser hores
de tortura psicològica, durant les quals un dels assal-

la seva dona, en veure que
tardava a tornar i no contestava al telèfon va avisar
veïns i amics que van sortir a buscar-lo tement que
li hagués pogut passar res.
Finalment, els atacants
van desistir de saquejar
l’habitatge de l’empresari,
i cap a les dues de la matinada el van alliberar. Va
ser quan va poder sortir
del lloc on el tenien retingut que va saber que estava en un punt de la urbanització Mas Altaba de Maçanet de la Selva. El cotxe
se’l va poder endur. ■

tants li va dir que feia un
any i mig que el controlaven. Durant les hores que
el van estar martiritzant a
l’amagatall, li van exigir
que els digués com es desconnectava l’alarma de casa seva i li van deixar ben
clar que pensaven anar a
assaltar l’habitatge, on hi
havia la seva dona.
Els assaltants tenien tot
disposat per l’assalt a la casa però no el van arribar a
perpetrar, possiblement
perquè van témer que la
policia estigués avisada de
la seva desaparició. De fet,
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Més a prop, però encara
molt lluny. Els controladors aeris i el ministre de
Foment, José Blanco, segueixen negociant per
acostar posicions. Però tot
i la nova actitud conciliadora que han adoptat les
parts, les posicions segueixen força enrocades. La reunió d’ahir va de deixar entreveure una altra font de
desacord. El sindicat majoritari dels controladors,
USCA, va assegurar que
prop de 400 controladors
es volen acollir a una rescissió de contracte tal com

preveu el conveni del sector en cas de canvi de condicions laborals.
Segons aquest conveni, els treballadors que
rescindeixin el seu contracte per aquest motiu
tenen dret a cobrar vint
dies per any treballat. En
canvi, el ministeri assegura que ha de ser un tribunal qui dictamini si
aquests treballadors es
poden acollir a la mesura.
A més, Foment només xifra en 180 els controladors que han demanat
marxar voluntàriament
si se’ls rebaixa el sou. Les
converses es reprendran
la setmana que ve. ■
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Un empresari del ram forestal d’Arbúcies va ser segrestat per uns encaputxats que li van parar una
emboscada, li van robar
tot el que duia a sobre i el
van tenir retingut en una
barraca, on el van torturar
físicament i psicològicament, mentre preparaven
l’assalt a casa seva, que finalment no van poder executar.
Els fets, segons ha relatat el mateix empresari,
van passar el 19 d’agost.
Era dimecres al matí i ell, a
quarts d’onze, es dirigia
amb el seu Suzuki Gran Vitara cap al punt d’una finca de Tordera on tenia els
treballadors fent neteja
del bosc. Duia diners per
pagar-los. Però no va arribar-hi. En un punt de la
pista forestal es va trobar
una alzina tombada que li
barrava el pas. Quan l’empresari va baixar per treure-la, se li van abraonar al
damunt tres homes encaputxats i armats amb una
pistola. Els assaltants li
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FORMACIÓ
L’inici de curs porta un
munt d’ofertes d’estudi,
per a tots els públics

Núm. 2010.

Del 3 al 9 de setembre del 2010.

Any XLV.
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ENTREVISTA

Estatuts mutilats

Jordi Miravet
President de l’associació Memorial 1714, una entitat que
manté viva la presència dels que van caure en la defensa de
Catalunya a mans de les tropes de Felip V.
TEATRE

Tàrrega,
travessia
teatral
La Fira de Teatre al
Carrer de Tàrrega
arriba a la tercera
dècada com a
referència de les altres
trobades comercials
escèniques del país.

Aquest últim no ha estat l’únic
Estatut mutilat. El de Núria, el 1931,
també va ser retallat a les Corts
després d’una dura campanya.
PAÏSOS
CATALANS

La
senyera
Una reflexió al
voltant de
l’origen, el
significat i la
projecció de les quatre barres de la
senyera, de la mà de Jordi Albertí i el
seu llibre «La bandera catalana: mil
anys d’història».

