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La policia deté un empresari de Badalona
per una presumpta explotació d'immigrants

B PP de Badalona
proposa ei
trencament de
relacions amb Cuba
pel cas Montalvo

A l'empresa hi van trobar dotze equatorians i un Italià «sense papers» en «pèssinies condicions laborals»

• Badalona (Barcelonès). El
grup municipal del Partit Popular s'ha afegit
a la polèmica entorn de
l'atleta cubana Niurka
Montalvo —que ha estat vetada pel govern
cubà per participar en
els Jocs Olímpics de
Sydney—, i ha demanat
a l'Ajuntament que aturi qualsevol col·laboració amb el govern de
Fidel Castro. Segons
Xavier García Albiol,
president del PP a Badalona, «aquesta utilització d'una esportista
com a represàlia política és mereixedora que
l'Ajuntament suspengui la col·laboració amb
els organismes oficials
cubans». L'alcaldessa
accidental de la ciutat
i presidenta d'Iniciativa
per Catalunya, Muntsa
Niso, i el Casal d'Amistat amb Cuba de Badalona, han titllat de
«frívola» i «prepotent»
aquesta proposta del
Partit Popular. García
espera que «per una vegada Castro no barregi
la seva política amb una
cosa tan noble oom l'esport» i es mostra esperançat que «el. dictador» sàpiga rectificar. / G.v.

M. PIULACHS/ L. GARCIA

Badalona

• La policia va detenir dilluns l'empresari
de Badalona Emilio M.A., com a presumpte
autor d'un delicte d'explotació laboral de perAgents de la comissaria
de Badalona i de la brigada d'estrangeria i documentació de Barcelona,
acompanyats d'una comissió judicial i funcionaris de Treball, van entrar
dilluns en aquesta empresa,onvantrobardotzeciutadans equatorians i un
d'italià en «pèssimes condicions laborals i cap d'ells
no es trobava en situació
legal».
Segons les investigacions policials, la jornada
laboral d'aquests treballadors era de 12 a 14 hores
diàries en toms de dia i
de nit, inclosos els festius,
sense cap tipus de contracte o cobertura. El detingut els pagava un sou
de 500 pessetes l'hora i
els cobrava per l'allotjament.
La policia va començar
a investigar aquesta empresa quan el 5 d'agost una
jove equatoriana va denunciar l'empresari. La
noia, que va ser atesa en
el servei d'atenció a la
dona de la Prefectura, va
assegurar que el patró la
sotmetia a persecució i
agressions sexuals i l'amenaçava de «deixar-la al carrer sense treball i entregar-la a la policia». Per
aquest motiu, l'empresari
va ser detingut el 8 d'agost
i poc després va quedar
en llibertat. La policia
afirma que llavors no li
va preguntar sobre l'explotació de treballadors
estrangers «per tal de bus-

sones estrangeres. El detingut, que té una
empresa d'enquadernacions al carrer Sant
Lluc, Copeland Ibérica, va passar ahir a disposició del jutjat de guàrdia de Badalona.
A l'empresa hi havia dotze ciutadans equa-

torians i un d'itaUà sense papers i treballant
en «pèssimes condicions laborals». El cas es
va destapar arran d'una denúncia d'una trebaUadóra equatoriana, que assegura que l'empresari l'assetjava sexualment.
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L'empresa, que donava feina als Immigrants en «pèssimes condicions», segons la policia, està situada en un barri industrial de Badalona. / M.P.

Una realitat ja coneguda
L.G./M.P/Badalona
• Eimiig d'un panorama força desolador, de persianes abaixades i carrers
gairebé deserts, ahir a les set de la
tarda al número 9 del carrer de Sant
Lluc encara hi havia una porta oberta
i un grup de treballadors immigrants
que entrava i sortia del magatzem. Poc
després, els pocs empleats que hi havia
van marxar en un cotxe conduït per
un home de mitjana edat que un trecar més proves» i intervenir-hi, com van fer dilluns. Ahir un dels treballadors estrangers de l'em-

ballador d'una empresa veïna va identificar com el detingut, que en aquella
hora —^passades les 7—ja podria haver
sortit en llibertat condicional pendent
de judici. Entre els empleats immigrants,
la por de perdre la feina després de
la detenció del patró. Un testimoni d'una empresa veïna ho resumia així: <Ja
era hora!» Segons ell, Emilio MA. acostumava a reclutar mà d'obra estrangera
i els tractava dé mala manera.

presa va desacreditar les
acusacions de la seva companya de feina —que ara
està acollida en un al-

berg— i es mostrava preocupat de quedar-se sense
treball.
La Prefectura assegura

que aquesta jove, com
molts altres compatriotes,
va arribar a Espanya a través de persones del seu
país que «les enganyen
amb falses promeses de
treball legal». I afegeix:
«Els organitzen els viatge
a canvi d'uns 2.000 dòlars
[unes' 360.000 pessetes],
fet —precisa— que suposa un enorme esforç econòmic o hipotecar-se'
molts anys amb els traficants de persones, i un cop
aquí els abandonen a la
seva sort o els,posen en
contacte amb explotadors
de mà d'obra il·legal.»

Un altre incendi en menys de quinze dies torna a
cremar entre 10112 hectàries entre Tordera i Maçanet
M.M. / F.S. / Tordera
• Un virulent incendi va
cremar ahir a mitja tarda
entre 10 i 12 hectàrees
aproximadament de bosc
a la zona compresa entre
Mas Julià i Can Peyra al
terme municipal de Tordera. El foc va mobilitzar
vint camions de bombers
de les comarques de Barcelona i Girona, i sis mitjans aeris, que van acon-

seguir controlar ràpidament les flames. Tot i això,
els veïns de les masies de
la rodalia van patir permoments que el foc no arribés
fins a les seves propietats.
Ahir, en el moment d'extingir el foc, els bombers
desconeixien l'origen de
l'incendi, però preveien
que avui es podrien trobar
alguns indicis. Aquest és
el segon incendi que pateix

la comarca aquest estiu.El
foc va engegar amb força
poc abans de les sis de la
tarda a la zona situada entre Mas Julià i Can Peyra,
al terme municipal de Tordera. Aquesta zona ja ha
estat castigada aquest estiu per les flames. A finals
de juliol, un incendi, que
va mobUitzar més d'una
trentena dé camions, va
afectar part d'una zona
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boscosa, situada entre Maçanet de la Selva i Tordera.
La virulència dè les flames
d'ahir va fer pensar inicialment de tallar la carretera, que uneix Tordera
amb Hostalric (la Selva),
però finalment només es
va impedn l'accés a aquesta zona. Les tasques d'extinció van mobilitzar 20 camions de bombers —15 de
les comarques barceloni-

nes i 5 de les de Girona—,
sis mitjans aeris —quatre
helicòpters i dues avionetes— i diversos efectius de
Mossos d ' E s q u a d r a ,
Guàrdia Civil, Protecció
Civil, Creu Roja, ADF del
Maresme i la Policia Local
de Tordera. La bona coordinació dels efectius va
permetre controlar el foc
ràpidament i extingir-lo en
poc més de dues hores.

El Maresme central
es proposa millorar
el subministrament
d'aigua
• Mataró. El Consell Comarcal del Maresme
serà l'instrument que
faran servir quinze municipis del Maresme per
poder aspirar a una subvenció dels fons europeus de cohesió per tirat endavant el projecte
de subministrament
d'aigua a una part central de la comarca.
El Consell Comarcal
pretén unificar la sol·licitud de tots els municipis afectats, ja que els
fons europeus de cohesió només fan aportacions a municipis que
superen els 50.000 habitants, i cap dels pobles
afectats, excepte Mataró, arriba a aquesta xifra. El president del
Consell Comarcal, Josep Jo, creu que aquesta
manera de buscar els diners donarà fruits. / CM.

