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La sessió participativa es va portar a terme al Centre Cívic del Barri Vell.

ANIOL RESCLOSA

La CUP celebra una sessió oberta
per parlar dels pressupostos

La CUP de Girona va organitzar
ahir una sessió participativa per
informar a la ciutadania de les
ordenances fiscals i el pressupost
municipals previst per l’any vi-
nent a l’Ajuntament de Girona.
En l’assemblea també es va pre-
sentar la proposta d’al·legacions
del grup municipal de la CUP tant
a les ordenances com al pressu-

post, que estava obert a les perso-
nes assistents per incorporar-hi
millores i aportacions.

La CUP va insistir en la neces-
sitat de «millorar els mecanismes
i canals d’informació i participa-
ció» en l’elaboració i el seguiment
de l’execució dels comptes muni-
cipals, «per garantir-ne la trans-
parència i socialitzar el procés en-
tre la població gironina».
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L’alcalde amb els organitzadors i el cartell de les Jornades.

AJUNTAMENT DE GIRONA

Girona participa a les Jornades
Teatre i Municipi de Terrassa

L’alcalde de Girona, Carles Pu-
igdemont, va participar ahir en la
inauguració oficial de les Jornades
Teatre i Municipi, que tenien lloc
ahir i avui al Teatre Alegria de
Terrassa, seu de l’Institut del Tea-
tre. Puigdemont hi va participar
com a representant de l’Associació
Catalana de Municipis –i president
de la Comissió de Cultura i Llen-

gua d’aquesta associació– i com a
alcalde de Girona. L’objectiu de la
trobada és reflexionar al voltant del
paper que juguen els equipaments
escènics i musicals en els munici-
pis de Catalunya. El director artís-
tic del festival Temporada Alta,
Salvador Sunyer, va intervenir com
a ponent aquesta tarda en la ses-
sió dedicada a «Gestió i finança-
ment».
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El grup municipal del Partit Po-
pular Català a Girona ha demanat
per carta a l’alcalde de Girona que
l’Ajuntament organitzi el proper
dia 6 de desembre un acte institu-
cional, obert a tota la ciutadania, de
celebració i commemoració del
35è aniversari del naixement de la
Constitució espanyola. La portaveu
del PP, Concepció Veray, indica
que «tots els espanyols gaudim
avui d’aquell èxit col·lectiu que va
suposar la Constitució del 1978, un
èxit que cal seguir posant en valor
i més en moments com els actuals».

Veray creu que la Constitució
«va suposar pel nostre país un pas
de gegant», i afegeix que «ha dotat
el nostre país d’un espai de pau, lli-
bertat i igualtat, fruit del consens de
tots». La portaveu popular creu
que cal «seguir el camí que totes
aquelles persones ens varen mar-
car en temps políticament difícils i
preservar el seu esperit sense divi-
sions, posant en valor allò que ens
uneix i acostant posicions». Per la
portaveu popular, la negativa de l’al-
calde a organitzar un acte com-
memoratiu de la Constitució els
darrers anys no té justificació. La de-
fensa dels preceptes constitucionals
és la defensa de les nostres creen-
ces, de les nostres famílies, de la
nostra llibertat i del nostre benes-
tar», explica Veray. 
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El PPC demana a
Puigdemont que
l’Ajuntament
celebri el dia 
de la Constitució

Un home de 73 anys va quedar
ferit lleu en un foc en una casa de
Vila-roja la matinada de dilluns a
dimarts. El foc es va declarar en uns
baixos al número 112 dels habi-
tatges Grup Vila-roja quan faltaven
deu minuts per la una de la ma-
tianda. Fins al lloc s’hi van des-
plaçat cinc dotacions dels Bombers
que a les al voltant d’un quart de
dues ja havien apagat el foc. Pos-
teriorment van procedir a ventilar
l’immoble perquè l’incendi , que va
cremar tot el mobiliari de la plan-
ta baixa i va afectar el cablejat, el
guix de les parets i el sostre per la
temperatura, també va afectar per
fum també la planta superior. 

El propietari, un home de 73
anys va haver de ser evacuat pel
SEM a l’Hospital Trueta de Girona
per fer-li una revisió ja que havia in-
halat fum. A més dels efectius dels
Bombers i els sanitaris,  també
s’hi van desplaçar els Mossos d’Es-
quadra i la Policia Local.
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Un ferit per
inhalació de fum
en un foc en una
casa de Vila-roja 

La baralla mortal a l’exterior de la
discoteca Caribbean, escaiguda el
24 de febrer de l’any passat, ja està
qualificada pel ministeri públic,
que ha considerat que la mort a
cops d’Alexis Vergara Angulo va
tractar-se d’un assassinat i la pallissa
a Gabriel Alirio Cortés Valencia un
delicte de lesions. El fiscal Enrique
Barata ha formulat el seu escrit de
qualificació provisional en base a
aquesta tesi i  ha demanat que el
principal acusat, Lucjan Van Nie-
syn –en presó provisional–, sigui
condemnat a 21 anys de presó per
un delicte d’assassinat amb trai-
dorïa sobrevinguda (17 anys) i un
altre delicte de lesions (4 anys i 10
mesos). L’acusació pública també
vol que els amics del principal acu-
sat siguin condemnats i per això re-
clama que a Andrei Mihaita Tana-
sa se l’imposi una pena de 17 anys
de presó –14 anys per un delicte
d’homicidi i 3 anys per un delicte de
lesions– i a Endre Szilard Nagy una
pena de tres anys per lesions.

En el seu escrit de qualificació
provisional el fiscal situa els fets a
la zona exterior de la discoteca Ca-
ribbean. Especifica que gairebé a
un quart i cinc de sis de la matina-
da els tres acusats es trobaven da-
vant un grup de persones sud-
americanes amb les quals mante-
nien un «enfrontament dialèctic i

llançament d’alguna ampolla per
part d’aquestes a la paret» quan, de
cop, van sortir corrents en direcció
Alexis Vergara Angulo i Gabriel
Alirio Cortés Valencia. Els perseguits
van fugir en direcció a una roton-
da de la carretera quan van ser in-
terceptats i va començar aleshores
la baralla.

El fiscal indica que Lucjan Van
Niesyn i Andrei Mihaita Tanasa,
«amb intenció d’acabar amb la
vida» o conscients que podien fer-
ho donat el seu «poder físic i l’ha-
bilitat tècnica en lluita» van colpe-
jar «brutalment» amb cops de peu
i de puny Alexis Vergara Angulo,
que es trobava afectat pels 1,70

grams d’alcohol en sang que acu-
mulava. La víctima va caure al ter-
ra amb gran part dels ossos de la
cara fracturats i es va quedar en es-
tat de semiinconsciència, cosa que
va propiciar que la llengua li que-
dés com morta, l’epiglotis no li
funcionés correctament i li resultés
impossible evitar empassar-se l’a-
bundant sang que rajava. Després
va entrar en parada cardíaca.

Però l’agressió no va acabar aquí.
Entén el fiscal que un amic de la víc-
tima va anar immediatament a so-
córrer-la per tal de reanimar-la
però Lucjan Van Nyesin, «essent
conscient de l’estat d’indefensió i in-
consciència de la víctima» li va

colpejar amb l’exterior de la mà el
coll «de manera fulminant, forta i
certera» i seguidament li va clavar
una patada a l’estèrnum, deixant el
cos inerme i començant a convul-
sionar.

L’altra agressió
El fiscal també considera que des-
prés d’aquesta acció els tres pro-
cessats van acorralar un amic del fi-
nat i van aprofitar la seva superio-
ritat numèrica per agredir-lo. Con-
cretament, assegura que Lucjan
Van Nyesin va donar-li dos cops de
peu forts a la cara que el van deixar
inconscient i van obligar a operar-
lo d’urgència a l’hospital Vall d’He-
bron de Barcelona.

Indemnitzacions
Per tots aquests fets, considera l’a-
cusació pública que Lucjan Van
Nyesin ha de pagar 140.000 euros
a la filla de la víctima i 30.000 euros
a la seva parella sentimental; res-
pecte d’Andrei Mihaita Tanassa i
Endre Szilard Nagy demana que pa-
guin de forma conjunta 20.000 eu-
ros al segon agredit.
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Demanen penes de fins a 21 anys
de presó pel crim del Caribbean

El fiscal atribueix al principal acusat un delicte d’assassinat amb traïdoria i un altre de lesions

Els advocats Benet Salellas i Sergio Noguero amb dos dels acusats al fons.
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El fiscal considera que els
acusats es van valer de la
«seva habilitat tècnica en
lluita» per agredir la víctima


