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Una jutgessa condemna un ecologista de
Mataró basant-se en la seva ideologia
L'acusa de ser l'autor d'unes amenaces firmades per un grup de caps rapats que es declaren feixistes
C. MORELL / J.M. FLORES

Matarú (Maresme)
• Una jutgessa d'Arenys de Mar ha condemnat a dos anys de presó un jove de Mataró
acusat de quatre delictes d'amenaça contra
Pere Boix i Sala, activista
del col·lectiu ecologista
Codesema i vinculat a
grups de l'esquerra independentista, sempre ha
mantingut la seva innocència, però la jutgessa l'ha
acabat comdemnant en
una sentència que ha aixecat polèmica. Boix estava
acusat de ser l'autor de
cinc escrits d'amenaça que
van rebre tres treballadors
d'ETT, un joier i una família pobra de Mataró entre els anys 1997 i 1998.
La majoria d'aquests escrits estaven signats per un
grup anomenat «Grupo
Skins Mataró» i contenien
insults i amenaces de to
feixista. La policia va detenir Pere Boix i U va atribuir totes aquestes amenaces basant-se en el fet
que Boix havia participat
en alguns actes de protesta
contra ETT, que estava
vinculat a grups independentistes i perquè van
creure que la lletra dels
escrits d'amenaça era molt
semblant a la de l'imprès
que Pere Boix va omplir
quan tres anys abans s'havia anat a renovar el carnet
d'identitat. Pere Boix va
ser sotmès a diverses proves cal·ligràfiques i el departament de policia científica de la PoUcía Nacional va concloure el que ja
havien apuntat els seus
companys de la comissaria
de Mataró. En canvi, els
dos cal·lígrafs contractats
per Pere Boix van aportar
proves per demostrar la

treballadors d'empreses de treball temporal
i un joier de la ciutat que van rebre cartes
signades per un grup anomenat «Grupo Skins
Mataró». La jutgessa basa la comdemna en
les proves cal·ligràfiques realitzades per la

policia i també, paradoxalment, al fet que
«el contingut de les amenaces es correspon
a l'entorn en què l'acusat desenvolupava la
seva activitat social, grups d'esquerra o independentistes».
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• Tordera (Maresme). Prop
de 400 famflies de la
urbanització Can Domènec de Tordera s'han
quedat sense aigua. Les
últimes setmanes, la
junta de la urbanització
va decretar restriccions
i només donava aigua
els dimecres i diumenges. Un grup de veïns
va aconseguir que un
jutge d'Arenys ordenés
la setmana passada la
supressió de les restriccions i això va provocar
l'esgotament de les reserves previstes per l'estiu. Ara, una nova ordre
judicial permet fer les
restriccions, però els dipòsits estan buits. L'Ajuntament diu que l'única solució és connectar la urbanització a la
xarxa de l'Alt Maresme. / F.S.

Comencen les
obres prèvies a la
canalització de la
riera d'Arenys
Pere Boix, a ia dreta, ai costat d'una representant dei grup ecoiogista Codesema. / J.M.F.

«Una sentència de dretes»
CM. / J.M.F. / Mataró (Maresme)
• El col·lectiu de suport a Pere Boix
es va mostrar ahir indignat amb el
contingut de la sentència condemnatòria que ha dictat la jutgessa Maria
del Mar Guillén. Els companys de Boix
diuen que algunes de les afirmacions
de la magistrada recorden «la repressió
policial franquista» i insinuen que Boix
ha estat el cap de turc d'una «policia
política», mentre els autors de les ameseva innocència, però la
jutgessa no les considera
tan determinats com les de
la policia.

naces continuen en llibertat. El col·lectiu va fer púbUc ahir un comunicat
en el qual afirmen que «la sentència
recorda vells i foscos temps en què
els jutges eren titelles de la policia
franquista» i diuen que és «de dretes»,
que conté afirmacions falses i que criminalitza aquelles persones que pertanyen a l'entorn dels grups d'esquerra
i independentistes, «imaginant-los sospitosos de fer tot tipus de perversions».

En l'escrit de la sentència la jutgessa treu algunes
conclusions sorprenents.
Per exemple, quant al mò-

bil de les amenaces, la jutgessa els atribueix a la
ideologia de l'acusat perquè prové de grups socials

contraris a les empreses de
treball temporal. En el cas
del joier, la jutgessa conclou que Boix el va amenaçar perquè «podia pensar que satisfeia sectors capitalistes de la població
contraris al seu pensament
i/o ideologia». La jutgessa
també diu que encara que
la majoria de les amenaces
les signa un grup d'ideologia nazi, això no treu que
les fes Boix perquè «el contingut de les amenaces es
correspon amb l'entorn social en què es mou l'acusat,
grups d'esquerra i independentistes».

La Guàrdia Civil investiga un ritual de «santeria» a
la muntanya de Sant Mateu, a Premià de Dalt
Mataró (Maresme)
• La Guàrdia Civil de Premià de Mar investiga l'aparació de restes d'alguna
espècie de rituals a la muntanya de Sant Mateu, a
Premià de Dalt. Restes
d'aus decapitades i la representació del número
set, així com d'altres elements estranys van ser trobats a mitjan maig per uns

Una urbanització
de Tordera es
queda sense
aigua

operaris d'una empresa hidroelèctrica que treballaven a la zona. Entre el material locaUtzat hi havia un
foli tacat de sang en què
hi havia escrit el nom de
diverses persones, entre
elles, una dona que ha denunciat un centre d'estètica del Masnou, el seu advocat, i la jutgessa de Mataró que instrueix el cas.
Totes les restes trobades

van ser fotografiades pels
agents de la Guàrdia Civil
i amb elles im altre jutjat
de Mataró ha obert diligències per coacció. Segons sembla, la dona havia
denunciat el centre perquè
presumptament, al mes de
març anterior havia patit
una malaltia als llavis després que s'hagués sotmès
a un tractament amb un
nou mètode. D'altres

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

noms corresponien a gent
vinculada també a aquest
centre d'estètica. La Guàrdia Civil, però, evita fer
cap declaració sobre la
possible relació entre
aquest centre i els rituals
que van tenir lloc a la muntanya de Sant Mateu, situada entre els termes de
Premià de Dalt i Vilassar
de Dalt. Així, indiquen que
els guàrdies del grup ju-

dicial es van limitar a fer
les diligències corresponents i a entregar-les al
jutjat de guàrdia de Mataró —un jutjat diferent
al que instrueix la denúncia contra el centre d'estètica—': Aquestes diligències s'han obert per im presumpte deUcte de coaccions, tot i que, ara per
ara, no hi ha ningú a qui
se'l pugui acusar d'això.

• Arenys de Mar (Maresme).
Les obres prèvies de la
canalització del tram final de la riera d'Arenys
de Mar han començat
ara, i l'empresa Pulido
està netejant la sorra
que hi ha en aquesta
part. Aquests treballs
duraran pocs dies i, després, també durant l'agost, es faran prospeccions del terreny prèvies a la canalització. Al
setembre és quan està
previst que comenci la
canalització d'aquest
tram final de la riera./E.v.

Aturen les obres
de la nova casa
del ximpanzé del
Parc de les Aus
• Vilassar de Mar (Maresme).
L'Ajuntament de Vilassar de Mar ha fet aturar
les obres de les noves
instal·lacions del ximpanzé Tico del Parc de
les Aus. El parc ha construït sense permís municipal una nova gàbia
on ja ha traslladat l'animal. La segona fase
dels treballs preveu la
construcció d'un gran
recinte exterior on el
ximpanzé podrà viure i
podrà ser observat pels
visitants amb molta més
comoditat. / O.R.

