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El Departament de Comerç, 
Consum i Turisme emprendrà 
accions contra el col·lectiu Sant 
Antoni Independent per haver 
editat un plànol amb símbols 
oficials sense autorització. Plana 4. 

2 . Dimarts, 14 de juliol de 1992 LA ZOIVA ESPORTIVA DE TOSSA 

L'Ajuntament de Tossa destina 
aquest any seixanta milions a 
construir la primera fase de la nova 
zona esportiva de la vila, que se 
situarà al voltant del pavelló, que 
s'està acabant d'enllestir. Plana 6. 

Més de mil persones es van concentrar 
diumenge pacíficament a Banyoles en pro
testa per les detencions d'independentis
tes i en suport dels detinguts banyolins, 
Xavier Puigdemont, Xavier Ros i Xavier 

Alemany. Durant l'acte, en el qual hi eren 
representats tots els grups municipals, es 
va llegir un manifest en què es va expres
sar repulsa per la detenció i el trasllat a 
Madrid dels tres joves de Banyoles i en 

què es va exigir una investigació de tot 
el procés. L'alcalde de Banyoles, Joan 
Solana, i Pere Bosch, el regidor de la C U P 
al consistori banyolí, van valorar molt 
positivament l'acte. 

Carles Fontserè, llegint el manifest durant l'acte de diumenge a la tarda a la plaça Major de Banyoles. 

Més de mil persones es concentren a 
Banyoles en protesta per les detencions 
Carles Fontserè va llegir un manifest en I Plataforma, CiU, ERC, CUP, Grup Mixt i 

favor de les llibertats individuals PP eren a l'acte, que es va fer pacíficament 
QUIM FERNÀNDEZ 

• Banyoles.— Els assistents a 
l'acte es van començar a concen
trar a la plaça Major de Banyoles, 
el lloc on es va celebrar l'acte, pels 
volts de dos quarts de set de la 
tarda. A les set la gernació supe
rava les mil persones, i minuts des
prés Carles Fontserè, intel·lectual 
i artista banyolí, republicà i ex-exi-
liat polític, va llegir el manifest 
que reprovava, en nom dels sis 
grups municipals —la Plataforma 
Progressista, CiU, la CUP, 
Esquerra Republicana, el PP i el 
Grup Mixt—, l'actuació policíaca 
que s'ha dut a terme durant els 
últims dies. El manifest qualifica
va les detencions d'«inoportunes 
i contraproduents» i les conside
rava un intent de «criminalitzar, 
esporuguir i intimidar una opció 
política determinada». Les forces 
polítiques de l'Ajuntament de 
Banyoles també expressaven en el 
comunicat la seva «enèrgica repul
sa davant la detenció i el posterior 
trasllat a Madrid de tres joves ciu
tadans de Banyoles» i expressava 
que no es podien inhibir sota cap 
concepte üavant les tres deten
cions. 

«No comprenem com a partir 
d'uns indicis insignificants (...) es 

pot desencadenar una acció tan 
desproporcionada», deia el mani
fest, que continuava exigint amb 
fermesa una investigació dels fets: 
«No podem tolerar Vavassallament 
que s'ha perpetrat contra aquests 
tres ciutadans i el menyspreu dels 
seus drets elementals, amb actua
cions que ens recorden procedi
ments que ja crèiem superats per 

sempre. Exigim la investigació i 
aclariment dels procediments 
emprats mentre ha durat la inco
municació (...) i que es depurin les 
responsabiUtats pertinents». 

El comunicat, que defensava la 
independència del poder judicial, 
acabava convidant a la defensa de 
la democràcia: «Creiem que és 
responsabilitat de tots vigilar per-

Aquelles agressions contra la CUP 
Q.F. 

• El manifest que van presentar 
els grups municipals recorda els 
desperfectes que van patir béns 
personals de membres del Casal 
Independentista de la Baixa 
Garrotxa i de la CUP: «L'acció 
policíaco-judicial, que a Banyoles 
coincideix amb una vergonyosa i 
coactiva campanya d'agressions 
contra béns personals de membres 
de la CUP [Candidatura d'Unitat 
Popular], només pot servir, al cap
davall, per generar indignació, 
angoixa, crispació i per enterbolir 
el clima de convivència». El 
mateix Joan Solana, l'alcalde de 
Banyoles, ha insinuat en més d'u
na ocasió que aquestes accions 

exigeixen una investigació. 
Una de les conseqüències que 

les detencions d'independentistes 
poden provocar és que entre la 
població de Banyoles augmenti el 
clima de crispació i tensió que es 
viu a la ciutat, augmentat per les 
baralles que s'han produït en 
diversos locals nocturns entre 
joves de la població i guàrdies 
civils de paisà. En aquest sentit el 
regidor de la CUP, Pere Bosch, 
va ser explícit; «Hem de tendir a 
l'eradicació dels incidents; que no 
siguin la nota dominant sinó que 
es tracti d'excepcions. Aquest és 
un tema de responsabilitat com
partida entre els grups polítics i 
les forces d'ordre». 

què la democràcia no sigui només 
una façana o una paraula buida; 
perquè la justícia, la pau, la tole
rància i el respecte dels drets fona
mentals prevalguin sempre per 
damunt de tot; i perquè aquells 
que detenen el poder no s'exce
deixin en el seu ús». Al final de 
l'acte un sector de manifestants, 
alguns dels quals van assistir a la 
concentració amb senyeres estela
des, va cantar Eh Segadors i pos
teriorment va cridar consignes en 
favor de la llibertat de tots els 
detinguts. 

El consens, positiu 

«La valoració ha de ser positiva 
pel fet que el manifest recull l'o
pinió de tots els grups de l'Ajun
tament; perquè les persones que 
volíem fora de la presó hi estan 
i perquè aquest fet, trist, pot servir 
per obrir els ulls de qui faci falta», 
va indicar Joan Solana, l'alcalde 
de Banyoles, instants després de 
la lectura del manifest. Pere 
Bosch, regidor de la CUP, va des
tacar el fet que el consistori hagi 
aconseguit consens: «És molt 
positiu haver aconseguit unanimi
tat en un tema tan delicat, en un 
Ajuntament amb tan poca unitat 
i amb grups tan diversos». 

Oriol Martí també 
denuncia 
maltractaments 
• Barcelona.— El doctor Oriol 
Martí, un dels detinguts i poste
riorment alliberats, membre del 
Comitè Central del Partit dels 
Comunistes de Catalunya, va 
declarar ahir en roda de premsa 
que es van mantenir actituds vio
lentes contra la seva persona per 
part d'agents de la Guàrdia Civil 
quan es trobava detingut a la seu 
de la direcció general d'aquest cos 
a Madrid. Martí va dir que se l'a
cusava d'exercir el seu deure pro
fessional com a metge quan l'oc
tubre de 1990 Jaume Oliveres li 
va demanar que tractés una per
sona que patia cremades a l'es
quena. El ferit mantenia vincles 
amb Terra Lliure i les cremades 
havien estat ocasionades per la 
manipulació d'explosiu. Segons 
Oriol Martí aquesta informació no 
li havia estat facilitada en el 
moment dels fets. A més, va expli
car que davant del jutge Baltasar 
Garzón va declarar que havia estat 
maltractat i va manifestar que 
pensa interposar una denúncia per 
les pressions físiques i psíquiques 
que va patir. / ROSER CAMPMAJOR 

EI Consell del Pla de 
l'Estany se solidaritza 
amb els detinguts 
• Banyoles / Vilademuls.— Els 
plens del Consell Comarcal del 
Pla de l'Estany i de l'Ajuntament 
de Vilademuls, celebrats dissabte, 
van coincidir a aprovar per una
nimitat un manifest en què es con
demnen les detencions, es demana 
una solució ràpida i se soUdaritzen 
amb els familiars dels joves 
empresonats. Les mocions censu
ren el fet que en una democràcia 
algú pugui «sentir-se coaccionat i 
reprimit pel sol fet d'expressar uns 
plantejaments independentistes» i 
qualifiquen l'acció de «greu 
atemptat contra els principis més 
elementals d'ètica i respecte a les 
persones». Tots dos acaben dema
nant que «s'aclareixi amb la màxi
ma rapidesa la situació dels detin
guts per tal que puguin ser alli
berats» i mostren, al mateix 
temps, el seu suport als familiars 
dels joves empresonats. / EL PUNT 

El jutge Garzón es 
queixa de pressions 
polítiques 
• Barcelona.— El jutge de l'Au-
diencia Nacional Baltasar Garzón 
ha qualificat de «pressions políti
ques» les actituds contràries a les 
detencions de presumptes mem
bres de Terra Lliure i diu que no 
pensa cedir davant d'aquestes. El 
jutge afirma que està «molt sor
près» pel gran nombre de telegra
mes —divendres passat en va 
rebre més de trenta— procedents 
d'Ajuntaments i partits polítics 
que sol·liciten l'alliberament dels 
detinguts. Baltasar Garzón, titular 
del jutjat central d'instrucció 
número 5, creu que tot plegat és 
una campanya en contra seva per 
part d'alguns sectors polítics cata
lans. El magistrat manté que ell 
s'ha hmitat a complir estrictament 
la llei i ha manifestat que conti
nuarà investigant fins arribar al 
fons de les diligències, malgrat la 
polèmica que ha creat. / EL PUNT 
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