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ALT MARESME

Desapareix un jove de Tordera quan
cobrava factures del seu negoci familiar
Els seus pares i la Guàrdia Civil creuen que podria tractar-se d'un segrest
després que hagués anat a visitar algunes carnis- Miquel Mir hagi marxat per la seva pròpia voANTONI FUENTES
• Tordera.— La família de Miquel Mir Martí, series de Blanes, on havia anat a cobrar diverses luntat perquè és un jove introvertit que sempre
un jove de 23 anys amb domicili a Tordera, ha factures de l'empresa familiar, que es dedica al ha seguit una vida ordenada. En el moment de
denunciat a la Guàrdia Civil la seva desaparició, subministrament de carn. Segons fonts de la la seva desaparició, el jove portava una imporque es va produir divendres passat ai migdia, Guàrdia Civil de Tordera, és poc probable que tant quantitat de diners.
L'última referència que es té de
Miquel Mir Martí és de divendres
a la una del migdia, quan va visitar
alguns carnissers de la població de
Blanes per cobrar la carn que l'empresa familiar, Frigorffics Mir, els
havia subministrat. A partir d'aquell moment, ningú no va veure
m& el jove torderenc i els seus pares van denunciar la seva desaparició a la Guàrdia Civil de la localitat el mateix divendres a la tarda.
En el moment en què es va produir
la desaparició, Miquel Mir portava
una quantitat important de diners,
que havia recaptat en els cobraments a carnisseries repartides per
l'Alt Maresme i la Selva. Segons el
pare del jove, Josep Christian Mir,
no es descarta que el mòbil de la
desaparició hagi estat econòmic i
que Miquel Mir estigui retingut en
contra de la seva voluntat. Josep
Christian Mir troba «molt difícil»
que el seu fill se n'hagi anat voluntàriament perquè. Segons argumenta, és l'hereu del negoci familiar de
l'empresa Frigorífics Mir i vivia bé.
Una altra de les explicacions a la
desaparició de Miquel Mir que donen els seus pares és que hagi estat
enganyat per alguna dona, mogut
per «la seva bona fe», encara que A dalt, la façana de l'empresa propietat dels pares de Miquel Mir. A baix, a la dreta, una de les darreres fotografies del jove desaparegut. Foto: A.F.
també ho troben «estrany». Miquel
Mir és solter i no sortia amb cap Ronda matrícula B-6749-GM, de indici que donés alguna pista per
noia.
color blau, i portava ulleres, texans, trobar Miquel Mir.
camisa, una jaqueta vermella i uns
Tant la Guàrdia Civil com els faDuia molts diners
mocasins, segons els seus pares. miliars i amics del jove torderenc
El jove va anar a casa seva a les Miquel Mir fa un metre i setanta- van intentar localitzar el vehicle
dotze del migdia de divendres per quatre centímetres i té el cabell cas- que Mir conduïa en el moment de
dinar i poc abans de la una va mar- tany. La Guàrdia Civil de Tordera la seva desaparició inspeccionant
xar cap a Blanes per continuar co- ha donat l'avís de la desaparició de totes les carreteres al voltant de
brant la carn subministrada a dife- Miquel Mir a totes les forces de se- Tordera, perquè en un primer morents carnisseries. El jove desapare- guretat de l'estat i autonòmiques ment es va creure que Miquel Mir
gut va abandonar el seu domicili arreu de l'Estat Espanyol. Durant podia haver patit un accident de
amb tots els diners que havia recap- tot el dia d'ahir, agents de la Guàr- circulació. Els amics de Mir també
tat durant tot el matí a la zona com- dia Civil de Tordera van fer batu- van visitar tots els locals on el jove
presa entre Arenys de Mar i Tor- des per les rodalies de la localitat a anava habitualment, però ningú no
dera. Miquel Mir conduïa un Seat la recerca del cotxe o d'algun altre sabia res sobre el seu parador.

CASTELLA-LA MANXA

C.R.

Van trigar dotze hores a apagar-lo
EFE

nit, i per evitar que es propagués
fins al departament de producció
—on hi ha el dipòsit de gas-oil i
dues bombones de 30 quilos d'acetilè— els bombers van formar un
tallafoc i van inundar la zona d'aigua.
Les flames de l'incendi, que va
arribar a ser molt espectacular, es
podien veure des del centre de Toledo, i els bombers van continuar
les tasques d'extinció fins ahir a les
nou del matí, ja que el material que
hi havia emmagatzemat es crema
molt fàcilment.
La zona més afectada va ser la
nau central de la fàbrica, que va
quedar totalment destruïda. La factoria Ausonia, on treballen 180 persones, es dedica a la fabricació de
compreses i de bolquers per als nadons, i es va construir fa dos anys.
La direcció de l'empresa havia
sol·licitat a l'Ajímtament la llicència
per construir una altra nau. Un treballador d'un taller mecànic situat
a pocs metres de la fàbrica va explicar ahir que va sentir tres o quatre espetecs forts, per la gual cosa
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• Vilafant.— Lluís Cortés Hemàndez, de 21 anys, va ser detingut ahir
a les vuit del matí per la Guàrdia
Civil de Figueres, acusat d'un delicte de robatori amb intimidació que,
jtmtament amb un altre noi, la
identitat del qual es desconeix, va
realitzar en el supermercat Aldi situat al número 16 del carrer Comerç de Vilafant.
Segons va declarar ahir Pilar
Aguer Costey, propietària del centre comerciaà, dos joves —la fisonomia dels quals no va poder descriure, ja que portaven una mitja
negra al cap cadascun d'ells— van
entrar dimecres passat, cap a dos
quarts de set de la tarda, al comerç
i la van amenaçar amb un ganivet
perquè els entregués tots els diners
que tenia. Un dels dos individus,
mentre l'altre intentava obrir la
caixa enregistradora, es va dirigir
cap a Pilar Aguer, la va tirar a terra i va amenaçar-la amb un ganivet.
Els joves, que no van poder obrir
la caixa, van arrossegar Pilar Aguer
cap allà i la van obligar a treure'n
tots els diners, im total de 15.000
pessetes. Els dos lladres van marxar
emportant-se els diners en metàl·lic
de la caixa, una cadena d'or que la
propietària de la botiga portava i
un portamonedes que hi havia en
una sala contigua a la botiga, en el
qual hi havia el carnet de conduir
de la dona i 600 pessetes. Pocs minuts abans dels fets. Pilar Aguer havia guardat en un calaix d'aquesta
sala 112.000 pessetes que tenia per
pagar un noi que hi havia d'anar a
cobrar, i que els lladres no es van
endur.
Els joves van sortir ràpidament
de la botiga, es van treure les mitges del cap i van dirigir-se al vehicle que tenien estacionat al carrer
de Uers, paral·lel al carrer Comerç.
Segons la mateixa propietària, els
individus es van incorporar al nucli
urbà, des del carrer Comerç, en un
Renault 5 de color negre. Segons
un veí de la zona, a la part davantera del vehicle' que van utilitzar els
dos nois hi havia una gran quantitat de radio-cassettes. Uuís Cortés
està acusat d'haver efectuat un altre robatori de característiques similars a aquest, el dia 4 passat, a
Pont de Molins.

Volia passar la
frontera amb 10
quilos de
resina d'haixix

Un incendi espectacular
destrueix la fàbrica Ausonia a
Toledo, sense provocar yíctimes
• Toledo.— Un incendi va destruir, la nit de divendres a dissabte,
una gran part de les instal-lacions
de l'empresa Ausonia, al polígon
industrial de Toledo, i va fer necessària la participació d'una cinquantena de bombers per impedir que
el foc arribés fins a un dipòsit que
conté 300 litres de gas-oil. El foc va
començar divendres a dos quarts de
deu de la nit, per causes desconegudes, en un magatzem on es guarda el paper i la cel·lulosa amb què
es fabriquen els bolquers que produeix la marca. El foc no va provocar cap víctima, però sí destrosses
materials importants que encara no
han estat avaluades.
Segons va informar l'encarregat
del tom de nit de l'empresa, quan
va començar l'incendi hi havia
quinze persones treballant, tma de
les quals va veure lesflamesi va donar l'alarma, i gràcies a això van poder fugir ràpidament, ja que les flames es van propagar de seguida per
tota la fàbrica. L'incendi va quedar
controlat aproximadament a mitja-

Detenen un jove
acusat dliaver atracat
un supermercat de
Vilafant

La nau central de la fàbrica va quedar completament destruïda.
va sortir ràpidament al carrer, i va
veure que la fàbrica ja cremava.
Efectius de Protecció Civil de Toledo i de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil també van participar

en les tasques d'extinció del foc,
que no va provocar cap ferit ni cap
intoxicat perquè els bombers van
treballar des de fora amb autobombones.

• La Jonquera.— Membres de la
Secció d'Especialistes Fiscals de la
Jonquera van detenir divendres, a
im quart de sis de la tarda, el súbdit holandès Arie Den Quen, de 49
anys, com a presumpte autor d'un
delicte contra la salut pública.
L'home va ser detingut quan intentava passar la línia fronterera amb
10 quilos i 200 grams de resina
d'haixix camuflada dins la roda de
recanvi del vehicle. La droga ha estat valorada en 300 milions de pessetes.
Arie Den Quen, que procedia de
Màlaga i pretenia passar per la Jonquera per dirigir-se a la ciutat holandesa d'Amsterdam, conduïa un
vehicle de la marca Vauxhall. Els
agentsfiscalsduaners van trobar la
droga, distribuïda en un total de 30
pastilles premsades, dins la roda de
recanvi del vehicle que conduïa
Den Quen.
Els efectius fiscals de la duana
van procedir a la instrucció de les
diligències pel presiunpte delicte
contra la salut pública i.a la detenció de l'inculpat, que, juntament
amb la droga i el vehicle, va ser posat a disposició del Jutjat d'Instrucció de Figueres.

