
Als 10 implicats seTs va intervenir un milió de pessetes falses i proves per fer dòlars 

Detenen tres polides municipals implicats 
en una banda de falsificadors de bitllets 

El paper moneda es feia amb una fotocopiadora làser robada 
Tres guàrdies urbans dels muni-
cipis de THospitalet i Viladecans 
van ser detinguts abans d'ahir 
acusats de participar en una ban-
da que es dedicava a falsificar 
bitllets de 5.000 pessetes. Als de-
tinguts se'ls ha intervingut un 
milió de pessetes falsos que feien 
gràcies a una fotocopiadora là-
ser que havien robat el mes d'oc-
tubre a punta de pistola en una 
botiga de Barcelona.  

Ton Clapés/Eva Mármol 
BARCELONA — La policia va desar-
ticular una banda de falsificadors de bit-
llets de 5.000 en què es trobaven impli-
cats tres guàrdies urbans, dos de l'Hos-
pitalet i un de Viladecans. A més dels 
tres guàrdies urbans, s'han detingut al-
tres 7 persones relacionades amb aques-
ta xarxa de falsificació. Als detinguts 
seis ha intervingut un milió de pessetes 
en bitllets falsos de 5.000 i proves per 
falsificar bitllets de 100 dòlars. 

Els primers bitllets fets per la banda 
es van detectar el passat mes d'octubre 
pel Baix Llobregat. La troballa va mo-
bilitzar la brigada d'investigació del 
Banc d'Espanya i la policia judicial de 
Barcelona. Les primeres anàlisis fetes 
pels experts van permetre saber que la 
falsificació estava feta amb una foto-
copiadora làser. D'aquest tipus de mà-
quina, molt sofisticades, només n'hi 
ha unes 50 a tot Catalunya. La policia 
va centrar els seus esforços a investi-
gar els propietaris de les màquines re-
productores. Una d'elles havia estat 
robada a primers d'octubre d'una boti-
ga de l'avinguda Mistral de Barcelona. 
El robatori va ser efectuat per sis per-
sones armades que van fugir amb una 
furgoneta. El vehicle havia estat ro-
bat, a punta de pistola, dos dies abans 
dels fet al Paral·lel de Barcelona. 

Les investigacions van accelarar-se 
quan la policia va identificar les perso-
nes que havien participat en el robato-
ri. El seguiment d'aquests presumptes 
implicats va permetre localitzar un lo-
cal al carre Migdia de Viladecans, on 
els falsificadors havien portat la foto-
copiadora i on tenien el centre d'ope-
racions. 

MADRID 
Els detinguts estan acusats de falsificar bitllets de 5.000 pessetes 

Un cop descoberta la xarxa, la poli-
cia va detenir els 10 implicats, que 
són: Ginés Crespo, de 36 anys, consi-
derat el cap de la banda; Matias Fuen-
tes, de 25; José Buera, de 37 anys, 
membre de la policia municipal de 
l'Hospitalet, igual com Montserrat 
Gené. A Marcelo Lorenzo la policia 
l'acusa de ser el responsable del local 
on es falsificaven. La resta de detin-
guts són Blas Sol, de 29 anys; Antonio 
Garcia, Alejandro Fauste, Damián 
Fernández i Manuel Cimeño. Alguns 
detinguts tenien antecedents per delic-
tes diversos. 

Segons va informar l'Ajuntament 
de l'Hospitalet de Llobregat, José Bue-
ra, el guàrdia municipal detingut ha-
via tingut diversos problemes dicipli-
naris i havia estat apartat del servei 
durant dos anys i s'havia reincorporat 
a la feina el passat mes de gener sense 
placa ni arma. L'altra policia, Mont-
serrat Gene, estava de baixa laboral 
del cos des de l'agost de 1988 i l'Ajun-
tament havia demanat la seva baixa 
definitiva. 

Els implicats que van ser detinguts 
abans-d'ahir en poques hores passaran 
avui a disposició de l'Audiència Na-
cional. 

Jutgen dos urbans per causar lesions 
• Do's guàrdies urbans de Barcelo-
na, Miguel Costa i Francisco Sir-
vent, integrants de la patrulla Papa 
Zulu 147, van ser jutjats ahir a l'Au^ 
diència de Barcelona per un delicte 
de lesions. Els encausats són acusats 
d'haver trencar la vesícula biliar a un 
home que anaven a identificar. 

Els fets pels quals els dos policies 
es van asseure al banc dels acusats 
es remunten al 30 d'octubre del 
1986, quan els dos agents patrulla-
ven per Ciutat Vella a mitja tarda. 
Allí van trobar Miguel Ramírez, que 
els va provocar verbalment. Els dos 
agents van portar Ramírez a un por-
tal del carrer Sant Ramon i allí, se-
gons la víctima, el van agredir i li van 
provocar el trencament de la vesícula 
biliar, cosa que va obligar a ingres-
sar-lo uns dies a l'Hospital del Mar. 

Els agents, durant la vista oral, 
van negar haver pegat a Miguel Ra-
mírez i van explicar que aquest es va 
resistir a l'autoritat i mentre intenta-
ven reduir-lo el van colpejar involun-

tàriament. 
El fiscal va acusar als dos guàrdies 

d'un delicte de lesions i va demanar 
dos anys de presó i el pagamnent de 
300.000 pessetes per les lesions i un 
milió pel trencament de la vesícula. 
El ministeri fiscal va presentar un in-
forme mèdic per demostrar que el 
trencament de la vesícula no es pro-
dueix només amb un cop fortuït sinó 
amb una agressió. El responsable ci-
vil subsidiari a l'hora de pagar les in-
demnitzacions seria l'Ajuntament de 
Barcelona. 

L'acusació particular va soLlicitar 
sis anys de presó i una indemnització 
de quatre milions i va qualificar els 
fets com d'homicidi frustrat, ja que 
tenien la intenció de matar Ramírez. 

La defensa, que va demanar la lliu-
re absolució dels acusats, va basar la 
seva tesi en les contradiccions dels 
diferents testimonis de l'acusació. 
També va ressaltar "l'exemplar" 
full de serveis dels guàrdies, que en-
tre tots dos sumaven 65 felicitacions. 

L 

societat avui, divendres-
2 de febrer de 1990 

A la sessió constitutiva 

La comissió 
gestora de Salou 

acorda donar 
suport al projecte 

del parc Busch 
Cinta S. Bellmunt, corresponsal 

SALOU — La comissió gestora de Sa-
lou va aprovar, en la seva primera ses-
sió plenària, que es va celebrar dimecres 
a la nit, una resolució en la qual es dóna 
ple suport al projecte de construcció del. 
parc de la Busch, però es mostren total· 
ment contraris a modificar els limits ter-
ritorials del municipi. Com es deu recor-
dar, després que el Tribunal Suprem 
dictaminés a favor de la segregació de 
Salou, l'empresa nord-americana An-
heuser-Busch va mostrar el seu desig a 
la Generalitat que intervingués en l'as-
sumpte per tal de garantir que malgrat 
la separació dels dos municipis, els ter-
renys que ocuparà el parc quedessin 
integrats en un mateix Ajuntament, 
amb la finalitat que la Busch només 
hagués de negociar amb un Consistori 
municipal. 

La Generalitat va concedir de temps 
fins al passat dia 31 perquè la comissió 
gestora de Salou i l'Ajuntament de 
Vila-seca negociessin la modificació dels 
límits territorials. Aquest termini ara 
s'ha ampliat una mica més, però res 
sembla indicar que hi pugui haver un 
acord entre les dues parts. Per aquest 
motiu, probablement serà la Generali-
tat qui per decret determini els limits 
territorials. El govern autonòmic dispo-
sa d'un decret segons el qual el 95 per 
cent del parc seria per a Vila-seca i no-
més un 5 per cent per a Salou. Malgrat 
tot, a la primera sessió plenària de la co-
missió gestora es va facultar el president 
d'aquesta corporació municipal, Esteve 
Ferran, perquè faci tot el que calgui 
amb l'objectiu d'impedir la cessió de ter-
ritoris del parc de la Busch a Vila-seca. 
Aquest va dir, en el transcurs del ple, 
que "lluitarem amb totes les nostres for-
ces perquè es faci el parc, però ens opo-
sarem a qualsevol modificació dek lí-

'"mits territorials". 
La comissió gestora va aprovar per 

unanimitat una resolució en la qual 
declara com no justificada una possi-
ble alteració dels limits territorials del 
municipi. Aquesta decisió l'empara en 
virtut que projectes de la magnitud del-
centre recreatiu i turístic de l'Anheu-
ser-Busch es realitzen sense cap difi-
cultat a diversos municipis. 

En aquest sentit cal assenyalar que 
ahir al migdia Esteve Ferran va man-
tenir una entrevista a Barcelona amb 
el delegat de l'Anheuser-Busch, Lluís 
LlUbià, en la qual li va manifestar el 
suport d'aquest Consistori al parc. 
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Comarques del sud fan públic un comunicat d'adhesió a la seva oposició al pla de residus 

Consistoris de 35 pobles donen suport 
als alcaldes de la Conca de Barberà 

Cinta S. Bellmunt, corresponsal 
TARRAGONA — Dimecres a la nit 
35 alcaldes i presidents dels Consells 
Comarcals de les comarques meridio-
nals van fer públic un manifest en el 
qual donen el seu suport als alcaldes 
de la Conca de Barberà que, en els úl-
tims dies, són objecte de pressions i 
amenaces per part de col·lectius que 
s'han mostrat en contra de la instal·la-
ció d'un abocador de residus indus-
trials a Forès, tal com preveu el pla di-
rector de residus industrials que re-
centment ha aprovat el Consell Exe-
cutiu de la Generalitat. 

A l'escrit, els alcaldes que el signen 
expressen també el seu rebuig "a la 
violència que grups marginals i mino-
ritaris estan portant a terme contra al-
guns alcaldes". El text assenyala que 
"aquestes actituds d'amenaça i violèn-

cia són impròpies sobre alcaldes elegits 
democràticament en un Estat de 
dret". 

El delegat de la Generalitat a Tarra-
gona, Josep Maldonado, ha fet a 
l'AVUI una valoració positiva d'a-
quest manifest i ha destacat sobretot 
que "aquest acte representa una gran 
mostra de solidaritat entre un grup im-
portant d'alcaldes d'aquestes comar-
ques". També ha qualificat l'esmenta-
da acció com "una resposta de la crida 
a la serenor que s'està fent des de la 
Generalitat", en tot l'afer del pla direc-
tor de residus industrials. 

Josep Maldonado ha comentat que 
"els alcaldes de la Conca de Barberà 
han de saber que davant de tota la si-
tuació que s'ha produït tenen companys 
al seu costat". I ha afegit que el mani-
fest és en aquest sentit "una eina demo-

cràtica perquè els alcaldes afectats per 
les protestes se sentin recolzats per les 
institucions democràtiques". 

El delegat de la Generalitat va asse-
gurar que "la pressió minoritària i sec-
tària que s'ha produït darrerament 
està desapareixent", tot i que ha recor-
dat que s'haurà d'esperar al pròxim 
cap de setmana perquè són els dissab-
tes i els diumenges quan es revifen i es 
fan més intenses les protestes. 

Maldonado ha confirmat que a cau-
sa de les amenaces que han rebut al· 
guns alcaldes s'ha posat una vigilància 
especial als seus domicilis. Els mani-
festants no solament han fet pintades 
a les cases dels alcaldes i trencadissa 
en alguns domicilis, sinó que hi ha al-
gun alcalde que fins i tot ha rebut tele-
fonades en qúè se l'advertia d'un pos-
sible incendi de la seva granja. 

El sindicat Astac culpa 
l'Administració de 

l'accident del camió a la A-2 
Redacció 

BARCELONA — El Sindicat de 
Transportistes Autònoms (Astac-Es-
panya) ha culpat l'Administració de 
l'accident que va tenir lloc dimecres a 
l'autopista A-2, al seu pas per Candas-
nos (Osca), en què van morir sis perso-
nes. Les acusacions del sindicat es ba-
sen en la falta de seguretat i de control 
que es té en matèria de transport de 
substàncies perilloses. 

Astac també fa responsables del si-
nistre la Guàrdia Civil de Trànsit per 
permertre que no es respectin les velo-
citats establertes pel codi de la circula-
ció, així com l'Administració d'Indús-
tria per no obligar els vehicles que 
transporten matèries perilloses a sot-
metre's a una revisió especial. Acusen 
també les empreses que es dediquen al 
transport de matèries perilloses per 

exigir els conductors que facin un 
nombre determinat de viatges al mes, 
obligant-los a incumplir els temps de 
conducció i els horaris establerts per a 
la circulació de vehicles que transpor-
ten matèries perilloses. 

D'altra banda, els dos supervivents 
de l'accident, evolucionen favorable-
ment dins de la gravetat, segons van 
informar fonts de l'hospital de la Vall 
Hebron de Barcelona, on estan ingres-

. sats. José Abril Dato, de 22 anys, té 
cremades de segon grau superficials i 
profundes a la cara, les mans i les ex-
tremitats inferiors, que ocupen un 
20% del seu cos. Juan Alberto Fer-
nández, de 26 anys, també té crema-
des de segon grau superficials i pro-
fundes a la cara i les mans, que li ocu-
pen una superficie del 10%. Els dos 
pacients evolucionen favorablement. 
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