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La Guàrdia Civil investiga una furgoneta que va ser
localitzada dijous en una població propera a Barcelona
i que els segrestadors podrien haver utilitzat per alliberar Maria Àngels Feüu el 27 de març. Els investiga-
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dors analitzaran les empremtes dactilars de la fiírgoneta, que duia la matrícula falsa, a més de comparar
les marques dels pneumàtics amb les roderes trobades
en camins rurals propers al lloc on va ser alliberada.

Analitzen una furgoneta amb la qual
ien haver alliberat Maria Àngels Feliu
III
Els investigadors examinaran de manera minuciosa les empremtes dactilars del vehicle
DdeG
Olot

Agents de la Unitat Central
Operativa (UCO) varen lcx:alitzar dijous una furgoneta amb
les plaques de matrícula falsificades, que podria haver estat
utilitzada pels segrestadors de
Maria Àngels Feliu per a l'alliberament de la farmacèutica el
27 de març, segons publicava
ahir el diari La Vanguardia.
Les forces de s e g u r e t a t
extrauran de forma minuciosa
les empremtes dactilars i es
compararan les marques dels
pneumàtics amb les roderes trobades en camins rurals propers
al lloc on va ser alliberada.
Aquesta és una de les pistes més
fiables amb què compten els
investigadors del segrest d'Olot.
La furgoneta ha estat traslladada a Madrid per tal de revisar-la
i poder trobar qualsevol detall
que faci avançar les investigacions.
Fonts properes a la investigació han indicat la possibilitat
que la fin-goneta pogués constituir una nova pista falsa deixada pels segrestadors, tal com
h a n estat considerats per la
Guàrdia Civil un bolígraf amb la
publicitat de la Caixa de Manlleu i una bossa amb la publicitat d'una botiga de la mateixa
localitat de la comarca de l'Osolia, que van ser vistos per la farmacèutica d u r a n t els setze
mesos de segrest.
Una nova ftu^oneta
D'altra banda, dijous es va
localitzar una altra furgoneta a
Tordera. La troballa d'aquest
vehicle va fer pensar a la pohda
en una possible relació de l'automòbil amb el segrest.
Fonts properes a la investigació han indicat que és freqüent
la trobada de vehicles abandonats que han estat robats i utilitzats per cometre actes delictius. La possibilitat que aquesta
furgoneta estigués relacionada

JUU

Antonio Pastor, nou jutge d'Olot, dirigint-$e cap a la seu dels jutjats de la població.

amb el segrest d'Olot ha estat
descartada pels invetigadors. La
furgoneta ha estat posada a disposició d'un jutge d'Arenys de
Mar, que ha encarregat la inves-

tigació a la Policia Judicial de
Mataró.
La policia seguia la pista d'una furgoneta o un tot terreny,
com el possible vehicle utilitzat

pels segrestadors per alliberar
Maria Àngels Feliu, ja que la
dona va declarar que la van obKgar a pujar en un vehicle que
tenia el terra molt elevat.

Suport total al nou jutge d'Olot
L'Associació Professional de la
Magistratura
(APM) va garantir ahir que
el nou titular del Jutjat
d'Instrucció
número 1 d'Olot, Antonio Pastor
Sànchez,
té plena capacitat per investigar el segrest
de la farmacèutica Maria Àngels Feliu,
malgrat que aquest sigui el seu prim.er
cas. Aquesta organització explica en un
comunicat que fa aquestes
declaracions
davant les opinions difoses en alguns
mitjans de comunicació, en els quals es
qüestiona veladament la capacitat
professional del nou titular del jutjat
número 1 d'Olot per a la instrucció de les
diligències penals relacionades amb el cas.

Per l'Associació Professional de la
Magistratura
«constitueix una presumpció
infundada dubtar de l'aptitud
d'un
TTiembre de la carrera judicial per a la
tramitació d'un assumpte, per complex que
aquest pugui semblar, quan no ha existit
possibilitat de dictar cap resolució sobre
aquesta causa». El comunicat recorda que
la superació de les proves selectives
establertes per adquirir la condició de
jutge «acredita l'adequada
formació
judicial, ofereix a la societat les garanties
d'encert en les decisions que han
d'adoptar-se i constitueix la base de la
seva
independència».

Ahir es va reunir la Junta de seguretat local per primera vegada des del 1991

El nombre de delictes a Roses ha disminuït
d'un 34 per cent durant els últims tres anys
MAGDA P U J O L
Roses

Una de les principals conclusions de la Junta de seguretat
local de Roses, que es va reunir
ahir per primera vegada després
de tres anys, va ser el significatiu descens d'un 34 per cent del
nombre de delictes que s'han
detectat en aquesta població.
L'alcalde, el convergent Carles
Pàramo, va manifestar ahir després de la reunió la seva satisfa-

ció per la evolució dels temes
relacionats amb la inseguretat
ciutadana durant els tres últims
anys. Pàramo va destacar la
desaparició de la problemàtica
dels cap-rapats, que en aquella
època havien provocat diferents
altei-cats a Roses, o la de robatoris a l'interior de domicilis habitats, que també va provocar l'alamia a la població.
Pel que fa a les denúncies
dels estrangers que passen les
vacaiices a Roses, l'alcalde va
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informar que també s'han reduit
gairebé a la meitat passant de
944 lany 1992 a un total de 506
l'any passat.
Un dels objectius de la reunió, a la qual també van assistir
el cap de la Guàrdia Civil de
Roses, Carlos García, el de la
Policia Local, Joan Romero, el
governador civil de Girona, Pere
Navarro, el regidor de Governació de Roses, Fernando López, i
el delegat de la Generalitat a
Girona, Xavier Soy, entre d'al-

tres, va ser coordinar els diferents cossos policíacs per tal de
complementar els seus esforços
en la lluita contra la delinqüència. També es va tractar sobre la
problemàtica originada pel tancament a altes hores de la matinada d'alguns pubs i bars nocturs, fet que ha provocat les
queixes dels veïns. En aquest
sentit es va aojrdar establir uns
horaris de tancament i mantenir
un estricta rigorositat p>el que fa
al control de sorolls.

SOCIETAT / 48
Un tren provoca
una fuga de
matèria corrosiva
i perillosa
Portbou.- Un tren de mercaderies que transportava un
material corrosiu i perillós va
patir una fiúta ahir a la tarda
mentre circulava per la finia
entre Girona i la frontera, a
l'altura de Portbou, segons va
informar el servei de premsa de
la delegació de Governació. Les
mateixes fonts van explicar que
el tren transportava dietilentriamina, un producte que no té
capacitat de reacció violenta,
tot i que és corrosiu i perillós.
La fuita va ser detectada
quan el comboi es va aturar a
l'estació de Portbou a tres
q u a r t s de set de la t a r d a i
immediatament els tècnics i els
Bombers de la Generalitat es
van posar a treballar en les tasques de recollida del líquid
escampat a terra i per segellar
la cisterna amb la qual era
transportat.
Segons Renfe, la quantitat
de matèria que es va escapar
del bidó «no era important».
Governació va afegir que la fijita estava localitzada a la vàlvula de seguretat, que va ser
reparada i immediatament es
va reprendre el viatge del tren,
que es dirigia a França.
La companyia va explicar
ahir a la tarda que «sempre que
hi ha un tren que transporta
matèria d'aquestes característiques és revisat a cada estació
que s'atura, per comprovar si hi
ha fuites». Per això, Renfe calcula que feia relativament poc
temps que s'havia produït la
fuita, donat que la d a r r e r a
estació en la qual s'havia parat
era la de Llançà.

Ei CGPJ diu que la
llei del jurat té
defectes tècnics
EFE/DdeG

Madrid.- La comissió d'estudis i informes del Consell General del Poder Judicial es mostra
favorable a l'avantprojecte de
llei del jurat elaborat pel ministre Belloch, però critica defectes
tècnics que suggereix que
siguin corregits.
En un informe fet públic
ahir i que serà debatut en el ple
que el CGPJ celebrarà dimecres vinent, la comissió es pronuncia a favor que el j u r a t
entengui també en un futur
dels delictes de la llibertat
sexual i els ecològics i que s'estableixin reestriccions perquè
els membres del jurat quedin
aïllats de la premsa.
En el seu informe la comissió es mostra conforme amb
l'article 26, que estableix que el
jutge d'instrucció podrà ordenar només «com a complement
de les sol.Hcitades per les parts,
les diligències que estimi
necessàries per preparar l'obertura del judici oral».
Aquest article és el que més
polèmica ha aixecat entre jutges i magistrats i va provocar
que les associacions judicials
abandonessin la mesa de negociacions amb el Ministeri de
Justícia en considerar que Umita la voluntat investigadora del
jutge, en favor del fiscal, ja que
només pot practicar les proves
que li demanin lés diferents
acusacions.

