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EL SEGREST D'OLOT

Els advocats de Casals es queixen davant
el CGPJ de les actuacions de Pinsach
Es van entrevistar ahir a Madrid amb membres del Servei d'Inspecció
M.A. PAGÈS

H Girona.— Els advocats de Joan Casals van
entrevistar-se ahir amb membres del Servei
d'Inspecció del Consell General del Poder
Judicial per exposar-los algunes queixes sobre
Els germans Coral i Ignasi Rubio, que exerceixen la defensa de
Joan Casals, van traslladar-se ahir
al matí a Madrid per entrevistar-se
amb membres del Servei d'Inspecció del Consell General del
Poder Judicial, CGPJ. Fonts d'aquest organisme van confirmar
que els advocats Rubio van mantenir una reunió amb membres
de la Unitat d'Inspecció de Catalunya, que té competències en
temes que afecten directament els
jutjats de Catalunya. La defensa
de Casals va exposar als membres
del CGPJ la seva indignació per
les diverses ocasions en què Pinsach ha fet ús del secret de sumari
—un total de quatre— i els va
sol·licitar també la llibertat del
seu client, segons fonts de la
defensa.
En l'acte judicial —dictat dimarts passat— en què es prorroga
el secret de sumari durant 20 dies
més, Pinsach exposa que de les
investigacions se'n desprèn que un
«grup nombrós de persones» podrien ser els responsables del segrest. Precisament la necessitat de
realitzar aquestes investigacions
amb la màxima discreció possible
és un dels arguments que utilitza
Pinsach per justificar la prolongació del secret sumarial. El jutge
també apel·la, per justificar aquesta mesura processal excepcional,
a la gravetat del delicte i al benefici de la justícia.
Precisament, la defensa de Xavier Bassa, la lletrada Rafaela Ortiz, recorrerà avui contra aquesta
darrera pròrroga del secret sumarial, segons va anunciar ahir.
En el recurs, Ortiz, segons va explicar, exposa la indefensió que
significa el secret de sumari i recorda que l'article 24 de la Constitució preveu el dret de la defensa. «És impossible defensar
una causa sense conèixer l'evolució de les investigacions. És molt
trist que les novetats arribin als
advocats a través de la premsa»,
va dir.
D'altra banda, Ortiz va tenir
coneixement ahir que la sol·licitud
que ella havia formulat el passat
31- de març sobre la realització
d'una nova prova pericial de la
lletra del sobre rebut pels Feliu

l'actuació del jutge Santiago Pinsach en la
instrucció del cas. D'altra banda, ahir la Guàrdia Civil inspeccionava una furgoneta localitzada dimecres a Tordera per la sospita que
podia haver estat utilitzada pels segrestadors.

La furgoneta va ser comissada a dues persones
que van ser detingudes i posades en llibertat
després de declarar davant el jutge que havien
agafat el vehicle perquè feia mesos que estava
abandonat davant del restaurant d'un d'ells.

Els advocats de Casals, Ignasi i Coral Rubio, en una fotografia presa davant de !a presó de Girona. Foto: EL PUNT.
—que els peritatges atribueixen
a Bassa—, està paralitzada mentre
s'esperen els resultats de les investigacions. «No m'han comunicat res per escrit; vaig trucar casualment al jutjat i em van dir,
senzillament, que la sol·licitud
està en suspens i que, de moment,
ho han inclòs al sumari», va manifestar indignada.
D'altra banda, Maria Àngels
Feliu va tornar a sortir ahir del
seu domicili per anar a fer unes
compres, aquesta vegada acompanyada de la seva germana. Els
forenses Narcís Bardalet i Jordi
Vallejo han rebut l'encàrrec de
fer un seguiment mèdic de Maria
Àngels FeUu, que, segons fonts
properes a la família, tot i que
evoluciona bé, en els últims dies
ha patit un cert enfonsament. Els
forenses han lliurat ja l'informe
sobre les conclusions de l'explo-

ració que van realitzar a Feliu
i han apuntat la conveniència de
tornar-h a prendre declaració, atès
que les seves primeres manifestacions sobre el captiveri va fer-les
immediatament després del seu
alliberament, en un estat psicològic d'eufòria que entenen que
inconscientment podria haver
afectat d'alguna manera el seu
relat, segons han indicat fonts de
la investigació.
En defensa del nou jutge
D'altra banda, ahir l'Associació
Professional de la Magistratura
(APM) va fer un comunicat defensant la capacitat professional
del nou jutge d'Olot, Àntonio Pastor, que en opinió d'aquesta associació havia estat posada en
qüestió pels comentaris difosos en
diversos mitjans de comunicació.
Aquesta associació, la majoritària

entre el col·lectiu dels jutges, va
voler així donar el seu suport a
Antonio Pastor, de qui va assegurar que té plena capacitat per
investigar el segrest de Maria Àngels Feliu, a pesar d'incorporar-se
a la carrera judicial amb un cas
tan complex. En el comunicat fet
públic ahir, l'APM contesta els
comentaris sobre la inexperiència
del jutge indicant que «constitueix
una presumpció infundada dubtar
de l'aptitud d'un membre de la
carrera judicial per a la tramitació
d'un cas, per complex que pugui
semblar, quan encara ni tan sols
ha tingut possibilitat de dictar cap
resolució sobre aquest cas». Antonio Pastor, de 27 anys i natural
de Granada, va prendre possessió
del seu càrrec dimecres passat i
ja el primer dia es va reunir amb
el jutge Santiago Pinsach i el fiscal
en cap.

La peripècia de dos homes amb una furgoneta sospitosa
M.À. PAGÈS / S. GORDILLO

M La localització a Tordera d'una
furgoneta —vehicle que, segons
les especulacions de la Guàrdia
Civil, va ser utilitzat pels segrestadors per alliberar la farmacèutica— va fer mobilitzar dimecres
els responsables de la investigació
del segrest, que ràpidament es van
traslladar a Tordera per inspeccionar la furgoneta, de la qual
finalment es va saber que havia
estat immobilitzada des del gener
fins dos dies després de l'alliberament de la segrestada. Això, però, no va transcendir fins que dos
homes —els que utilitzaven la furgoneta — van ser emmanillats i,
l'endemà, van passar pel jutjat,
d'on finalment van poder sortir
en llibertat sense fiança.
La «peripècia», com ho va definir un dels advocats que van

assistir els dos homes detinguts,
va iniciar-se dimecres cap a quarts
d'una del migdia, quan la Guàrdia
Civil de Trànsit va fer aturar a
Tordera una furgoneta en què
viatjaven dos homes. Segons fonts
de la defensa, els agents de Trànsit
van comprovar que les plaques
del vehicle eren falses i, posteriorment, van alertar del fet la
Guàrdia Civil de Tordera, que es
va desplaçar al lloc dels fets i
va detenir els dos homes. La mobilització d'agents no es va acabar
aquí, ja que, arran de la sospita
que la furgoneta podria haver estat utilitzada pels segrestadors, es
va avisar la policia judicial de Mataró i els membres de la Unitat
Central Operativa de la Guàrdia
Civil de Madrid. La furgoneta va
ser comissada i traslladada a la
caserna de Calella, on, segons

fonts d'aquest quarter, es va procedir immediatament a cobrir-la
amb un plàstic per evitar que s'esborressin les possibles empremtes
dels segrestadors. Al garatge del
quarter, el vehicle va ser objecte
d'una sessió fotogràfica —realitzada conjuntament per la policia
judicial de Mataró i per membres
de la UCO— i d'una minuciosa
inspecció.
Després de passar la nit als
calabossos, els dos homes —el
propietari d'un restaurant d'Hostalric i el cuiner— van passar ahir
al matí a disposició del jutjat de
guàrdia d'Arenys de Mar. Abans
de ser interrogats per la jutgessa,
els dos homes van ser informats
pels seus advocats que, a traves
de la premsa, havien sabut que
la furgoneta era relacionada amb
el segrest. «No puc descriure la
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cara de sorpresa que hi van posar», va comentar la defensa. Els
dos homes van explicar davant
el jutge que des del gener passat
la furgoneta estava abandonada
al pati del seu restaurant i que
l'havien fet arreglar per poder
traslladar una màquina de tabac,
que en el moment de la detenció
era dins el vehicle. Els homes van
acreditar que la furgoneta no va
poder circular fins al 29 de març
passat, just dos dies després de
l'alliberació de la farmacèutica.
Després de la declaració, durant
la qual la jutgessa, segons la defensa, no va pronunciar ni en una
sola ocasió la paraula «segrest»,
els dos homes van poder tornar
a casa sense haver de pagar cap
fiança. No obstant això, la Guàrdia Civil continuava ahir a la tarda
inspeccionant la furgoneta.

£1 Ministeri de
Sanitat inclourà
serveis dentals en
l'atenció primària
EFE

• Madrid.— El Ministeri de Sanitat impulsarà aquest any els serveis de salut bucodental en l'atenció primària, mitjançant programes de prevenció en centres
de l'Insalud, i inclourà l'atenció
dental als nens en les prestacions
de la Seguretat Social. Amb motiu
de la celebració del Dia Mundial
de la Salut, que aquest any es
dedica a la salut oral, el secretari
general per la Salut, Jesús Gutiérrez Morlote, va manifestar que
el catàleg de prestacions que elabora Sanitat inclou l'atenció bucodental per als menors i va anunciar que l'Insalud posarà en funcionament una sèrie de programes
de prevenció en els serveis d'atenció primària que es portaran
a terme en 219 centres de 24
províncies i que estaran dotats
amb odontòlegs de suport.
Jesús Gutiérrez Morlote va assenyalar que, segons l'OMS, l'Estat Espanyol té un nivell de malalties bucals moderat o baix i
va afirmar que la salut dental dels
espanyols ha millorat en els darrers anys, ja que ha disminuït
la prevalença de caries del 4,2
per cent del 1985 a r i , 8 actual.
Això és degut, segons Gutiérrez
Morlote, a la fluoració de les aigües, al descens del consum de
sucre, a l'increment d'utilització
de la pasta i els raspalls de dents
i també a l'augment del nombre
de professionals i als programes
preventius que desenvolupen tant
les administracions com les organitzacions professionals d'odontòlegs i estomatòlegs.
Segons un estudi, el 73 per cent
dels escolars de l'Estat Espanyol
entre cinc i quinze anys tenen
caries i només el 10 per cent ha
estat tractats. L'estudi també assenyala que un de cada cinc espanyols no es renta mai les dents,
i revela que cada persona utilitza
anualment 2,1 tubs de pasta de
dents i gasta un raspall cada dos
anys. La caries i la malaltia periodòntica —destrucció dels
teixits de suport de la dent— són
les malalties bucals més freqüents
entre els espanyols.

El PP desautoritza un
regidor de Badalona per
uns comentaris sobre gais
• Barcelona.— El president del
PP a Catalunya, Aleix Vidal Quadras, va desautoritzar ahir les declaracions que va fer dimecres el
regidor del partit a Badalona, Xavier García Albiol, que va comparar les relacions homosexuals
amb l'afecte a les mascotes o els
animals. Albiol va dir que la creació d'un registre civil per a parelles
heterosexuals i homosexuals que
convisquin juntes encara que no
estiguin casades podria convertir
l'Ajuntament de Badalona en un
«niu per fomentar l'homosexualitat».
Vidal Quadras va afirmar ahir
en un comunicat que «el PP respecta la llibertat individual en tots
els ordres i també en el comportament sexual, que és una
qüestió que cada persona adopta
en funció de les seves circumstàncies i els seus desitjós, sense,
que ningú pugui discriminar-lo
per aquest motiu».
La Plataforma Gai Lesbiana ha
demanat al president del PP, José
Maria Aznar, que faci una rectificació pública per les declaracions «insultants» realitzades pel
regidor a Badalona. L'alcalde de
Badalona, cl socialista Joan
Blanch, va anunciar dimecres que
en la pròxima reunió de l'equip
de govern proposarà la creació
d'un registre civil per a parelles
no casades. / ]H·V.

