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difonien 'porno' a 
Internet des de 

-I . 1 T^ i 1 ^i^' acusats de 

abocaments contaminants de Patel dosdeuctesmés 

El jutge condemna Blai Parés pels 

J.C. 

L'Esquirol El jutge del penal 
de Manresa ha condemnat Blai 
Parés Dachs, conseller delegat 
Patel, pels abocaments contami
nants d'aquest escorxador de 
Sant Martí Sescorts. La pena 
que se li ha imposat és de dos 
mesos d'arrest -que no haurà de 
complir, en no tenir antecedents 
penals- i de dos inilions de pes
setes de multa. Així doncs, mal
grat ser considerat culpable del 
delicte contra la salut pública i 
el medi ambient de què se l'acu
sava, la condemna és molt 
menor a la sol·licitada inicial
ment pel fiscal Pérez De-Gr.e-
gorio, de tres anys de presó i set 
milions de pessetes de multa. 
La causa és, segons diu la 
sentència, l'escassa toxicitat 
dels abocaments denunciats. 
La sentència considera provat 

que les aigües residuals aboca
des per Patel a principis de 
1994, quan va presentar-se la 
denúncia, contenia "elevats per
centatges de substàncies conta
minants altament tòxiques i sus
ceptibles de posar en greu perill 
les condicions de la vida animal 
i vegetal i, en general, els eco
sistemes naturals de la riera de 
Sant Martí, del pantà de Sau i 
del riu Ter". 
El magistrat del Jutjat Penal de 

Manresa també dóna com a pro
vat que en l'època °en què la 
Guàrdia Civil va prendre les 

Blai Parés, conseller delegat de Tescorxador Pàlel S.A* 

No queda:demostrada la 
'mala fe' de l'alcalde Roquer 

J.C. 

L'Esquirol La Sentència, a 
part de pronunciar-se sobre els 
abocaments de Patel, també ho 
fa sobre la suposada mala.fe de 
l'alcalde de l'Esquirol, Josep 
Antoni Roquer, en no aportar 

la documentació sobre l'em
presa al fiscal i la Guàrdia 
Civil. El jutge, tot i considerar 
l'actuació de Roquer de "clara
ment rebutjable", diu que no 
ha quedat prou provat que el 
requeriment fos reiterat, ni que 
se l'advertís de les responsabi
litats en què podia incórrer. 

mostres de l'aigua abocada per 
Patel, l'escorxador no disposava 
de la preceptiva autorització 
d'abocament, ni tan sols de la 
llicència municipal d'activitats 
industrials, que no es va Sol·lici
tar fins al novembre de 1994, 
26 anys després que iniciés la 
seva activitat. 

En la fonamentació de la 
sentència, el jutge cita en més 
d'una ocasió l'informe sobre els 
abocaments de Patel el·laborat 
per Narcís Prat, catedràtic de la 
Universitat de Barcelona. L'in
forme conclou que en aquest 
cas "ens trobem davant una for
ta contaminació orgànica, amb 
una aigua molt tèrbola". En 
canvi, el jutge desqualifica 
algunes de les teories exposades 
al judici, fet l ' i l de febrer a 
Vic, per José López, degà del 
Col·legi de Químics, que va tes
timoniar com a perit de la 
defeiísa. Abans d'arribar a judi
ci, els abocaments suposada
ment contaminants de Patel 
havien estat denunciats reitera
dament per entitats ecologistes 
com el GDT. 
Respecte a les tesis defensades 

pel fiscal, el jutge li rebat l'a
greujant de clandestinitat. En 
aquest sentit, el jutge recorda 
que al febrer de 1994, Patel 
estava acollit a un pla.de des-
contaminació gradual aprovat 
per la Junta de Sanejament, per 
la qual cosa se suposa que 
aquest organisme ja coneixia 
els abocaments de l'escorxador. 
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Vic Eduard Amatriain i David 
Jiménez, els dos joves detinguts 
el 3 d'octubre acusats de difon
dre pornografia infantil a Inter
net des d'uns ordinadors del seu 
pis d'estudiants de Vic, seran 
jutjats no per aquest presumpte 
delicte, sinó pels de revelació 
de secrets i pirateria de progra
mes informàtics. L'Audiència 
de Barcelona va confirmar 
dimarts l'arxiu de les diligències 
contra els dos joves per la difu
sió de pornografia. L'arxiu ja 
havia estat decretat anterior
ment pel jutjat de Barcelona 
que instruïa el cas perquè el 
delicte no està previst en l'ac
tual codi penal. 
En la seva resolució, l'Audièn

cia, però, ordena al jutge ins
tructor que'investigui als dos 
joves per presumptes delictes 
de descobriment i revelació de 
secrets i contra la propietat 
intel·lectual, §egons informa 
l'agència Èfe. Concretament, se 
sospita que els joves van utilit
zar un correu electrònic 0 una 
clau pertanyents a un altre usua
ri per accedir a Internet i que, 
presumptament, tenien disquets 
amb programes informàtics 
piratejats. Manuel García Nava-
rfete, un dels advocats defen
sors, considera que aquest tipus 

• de delictes només són persegui-
bles si el presumpte perjudicat 
ho ha denunciat prèviament. 

No poden jutjar un 
dels dos acusats de 
tràfic de droga a Vic 
perquè ja ha mort 

Vic La secció vuitena de l'Au
diència de Barcelona va jutjar 
dimecres Antonio Lozano 
Carrera, de 31 anys, que té 
família a Vic, acusat d'un pre
sumpte delicte de tràfic de dro
ga. Qui no va poder ser jutjat va 
ser l'altre processat en aquesta 
causa, Andrés Rama Màrquez, 
perquè ha mort recentment, 
segons informa l'agència Efe. El 
fiscal va demanar per Lozano 
una pena de dos anys i quatre 
mesos de presó. L'acusa d'ha
ver-se menjat dues boles, pre
sumptament d'heroïna, quan el 
29 de maig de 1991 la Policia 
Municipal de Vic va aturar el 
cotxe én què anava, després 
d'entrar en un carrer contra 
direcció. L'advocat de Lozano 
va dir al judici que la droga 
podia ser perfectament d'Andrés 
Rama, l'altre acusat, mort re
centment. 
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