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L'Ajuntament d'Olot en ple va donar la benvinguda en nom de tota la ciutat i amb
caràcter oficial a Maria Àngels Feliu, tretze
dies després del seu alliberament. L'alcalde
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de la ciutat, Pere Macias, va obrir Tacte oferint un ram de flors a Maria Àngels que va
signar en el llibre oficial de la ciutat, i va dir
que no està afectada per la síndrome d'Esto-

colm, malgrat que va assegurar que encara H
queda alguna cosa del segrest. La farmacèutica espera anar-se recuperant amb les mostres d'afecte que li arriben d'arreu.

LAjuntament d'Olot en pje dóna la
benvinguda oficial a Maria Àngels Feliu
La farmacèutica va signar al llibre de la ciutat i va dir que no té la síndrome d'Estocolm
FRANCESC RUBIO
Olot

Maria Àngels Feliu va agrair
totes les mostres de solidaritat i
va mostrar-se sorpresa per la
seva popularitat i va dir que
«fins i tot ahir, quan vaig anar a
Barcelona, els cotxes em pitaven» i va bromejar sobre la denominació de "la farmacèutica
d'Olot", en aquest sentit, va dir
que tot i que quan ho escoltava
des de la seva captivitat li semblava «xocant» ara ho admet
amb simpatia i fent broma va
dir «tot i que em fa pensar que
pot ser com allò del vicari d'Olot.
En la seva intervenció, Maria
Àngels va exposar que se sentia
més nerviosa que «el dia del
casament» i en referència al seu
espòs va dir que «fins que la
mort ens separi». Va recordar
que havia seguit les notícies per
la ràdio i que en alguns moments -quan va conèixer la manifestació i les paraules de
l'alcalde en el missatge de Primer d'Any- es va sentir acompanyada. Maria Àngels va dir
que durant el segrest escoltava
opinions que exposaven el seu
cas en deteriorament a la imatge d'Olot; en aquest moments es
desprenia que no va perdre
l'esperança de ser alliberada.
L'acte oficial va omplir de
gom a gom el saló de descans de
l'Ajuntament d'Olot i va ser
seguit des de fora la casa de la
vila a través de megafonia. La
rebuda a Maria Àngels va quedar inscrita en el llibre d'actes
de ta ciutat. Els parlaments van
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Maria Àngels Feliu rep les mostres d'afecte de molts olotlns que van anar ahir al saló de descans de l'Ajuntament.

córrer a càrrec del portaveu del
P a r t i t Popular, Joaquim de
Trincheria, JOCJI Bamadas, portaveu del gioip c'Esquerra Republicana de Catalunya, Albert
Bramon, del PSC, i Isabel Brussosa, portaveu de Convei^ència i
Unió.
El tom de parlaments el va
cloure l'alcalde, Pere Macias,
que va posar de relleu l'actitud
del seu marit, Paco Pérez, de qui

La policia britànica ha descobert ja 9 cadàvers

Identifiquen els darrers cossos
trobats a la «casa dels horrors»
EFE/DdeG
Londres

La policia britànica ha identificat les dues darreres víctimes
trobades a l'anomenada casa
dels horrors, de Gloucester, al
centre d'Anglaterra, on han aparegut, fins ara, nou cadàvers de
dones, de la mort de les quals
s'acusa el propietari de l'immoble, Frederick West.
Els dos darrers cadàvers són
el de la britànica Shirley Hubbard, una col·legiala de 15 anys
que va desaparèixer d'aquesta

localitat el 1974, i festudianta
suïssa de sociologia Thérèse Siegenthaler, de qui no es tenien
notícies des de l'abiil de 1974.
Després d'haver trobat els
nou cadàvers a la casa dels
horrors, al número 25 del carrer
CroweU de Gloucester, la policia
busca ara altres possibles restes
en un camp de Kempley, als voltants de la ciutat, veí d'una de
les residències anteriors de
West. Segons van exphcar ahir
fonts de la poficia, els treballs se
centren en aquest camp, tot i
que per ara no han trobat res.

va posar d'exemple d'actitud
d'esperança, i també va fer al·lusió a la solidaritat del Consistori
amb tots els seus familiars.
Maria Àngels Feliu va ser
invitada per l'alcalde d'Olot,
Pere Macias, a signar en el llibre
d'honor de la ciutat, on hi va
escriure unes paraules en castellà, «perquè no faré tantes faltes d'ortografia», després de
demanar-ne l'autorització a
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l'alcalde. Maria Àngels va
escriure: "En la ciutat on vaig
néixer vull viure, la vaig trobar
a faltar, ho recordo a la meva
ment i la verdor m'envolta dins
la meva ànima. Sempre viva en
mi, Olot estimada, per sempre a
la meva ment. Signat, Maria
Àngels, la farmacèutica d'Olot».
La dona va dir: «Convidaré tots
els farmacèutics d'Olot a un
dinar».

Els investigadors
descarten que les
2 furgonetes siguin
dels segrestadors
F.R7JJVI.B.
Olot/Girona.- Els investigadors descarten que cap de les
dues furgonetes localitzades
per la policia tinguin res a veure amb el segrest de Maria
Àngels Feliu. En un primer
moment, fonts properes a la
investigació varen especular
sobre la possibilitat que una
furgoneta trobada per la policia
en una població propera a Barcelona hagués estat utilitzada
pels segrestadors per alliberar
Maria Àngels Feliu el 27 de
març a Lliçà de VaÜ.
La localització dijous a Tordera d'un nou vehicle que duia
les plaques de matrícula falsifica des va tornar a aixecar les
especulacions entre els responsables de la investigació del
segrest.
Després d'analitzar minuciosament la fiu-goneta els investigadors varen comprovar la propietat dels dos vehicles i van
descartar cap relació dels
homes implicats amb la desaparició de la farmacèutica olotina Maria Àngels Feliu.
Fonts de la investigació han
indicat que és freqüent la localització de furgonetes abandonades que han estat robades i
utilitzades per cometre actes
delictius.
Malgrat tot, la policia seguia
la pista d'una furgoneta o d'un
tot terreny, com el possible
vehicle utilitzat pels segrestadors per alliberar Maria
Àngels, ja que la farmacèutica
va declarar a la Guàrdia Civü
que abans de ser posada en Uibertat la havien obügat pujar a
un vehicle que tenia el terra
molt alt i que per accedir-hi
havia d'aixecar molt les cames. [^
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PERFORACIONS a ROTOPERCUSSIO
PNEUMÀTICA EN TERRENYS DE ROCA
• Perforacions des de 150 mm fins a 500 mm de diàmetre.
• Disposem d'equipaments de reduïdes dimensions i pes
-preparats per evitar dispersar la pols-, per treballar en
llocs de difícil accés com poden ser jardins, patis, finques
d'esbarjo, etc, etc.
Demaneu informació sense cap compromís
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