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11 de febrer del 2005

NOTARIA DEL SR. ÁLVARO FERNÁNDEZ I PIERA

EDICTE
Es fa saber que amb data 11 de maig de l’any 2004, a requeri-
ment de la Sra. NÚRIA GRAU i VALL-LLOVERA, major d’edat,
casada, veïna de Tona –carrer Barcelona, 13– amb DNI/NIF
número 36.389.647-J, amb autorització del Notari que fou de
Manlleu Sr. Carlos Mateo i Martínez de Bartolomé, s’ha pro-
cedit a la iniciació de l’acta de notorietat per la represa del
tracte successiu registral de la finca següent:
URBANA.- PARCEL·LA DE TERRENY, situada en el terme
municipal de Tona, enfront del carrer Jaume Balmes, número
6. Té una superfície de 110 metres quadrats i confronta: al
front, amb el citat carrer de situació; a la dreta entrant, amb
finca senyalada de número 4 en el mateix carrer Jaume Bal-
mes; a l’esquerra, amb finca número 8 del carrer Jaume Bal-
mes; i al fons, amb finca senyalada de número 7 en el carrer
Montseny.
La dita finca la va adquirir a títol d’herència de la que fou la
seva mare, la Sra. CARMEN VALL-LLOVERA i GUITERAS, mit-
jançant escriptura autoritzada pel mateix Notari de Manlleu
Sr. Carlos Mateo amb data 11 de novembre del 1999, número
2252-bis de protocol.
Que la finca figura cadastrada a nom de la Sra. Carmen Vall-
Llovera i Guiteras segons certificació cadastral descriptiva i
gràfica de la Gerència Territorial de Barcelona i no figura ins-
crita en el Registre de la Propietat corresponent –Registre de
la Propietat número 1 dels de Vic–.
Amb aquest edicte es notifica la iniciació d’aquesta acta de
notorietat a tota persona que pugui ostentar algun dret sobre
la finca, que es pretén registrar a favor de la requirent, i es fa
saber a aquests que tenen un termini de vint dies, a comptar
des del dia hàbil següent a la data de la publicació d’aquest
edicte, per tal de comparèixer davant Notari i exposar i justi-
ficar els seus drets.

Manlleu, 30 de novembre del 2004

El jove detingut dilluns a València declararà a Madrid davant Baltasar Garzón entre avui i dissabte

La policia va fer detencions per error
a Barcelona abans de la de Burgaleta
Una operació contra suposats col·laboradors d’ETA fa quinze
dies va acabar amb deu arrestos i una petició de disculpes

Albert Balanzà
BARCELONA

Agents del Cos Nacional de
Policia van desplegar el pas-
sat 26 de gener un operatiu
antiterrorista a Barcelona en
el qual es van practicar deu
detencions per ordre del jut-
ge de l’Audiència Nacional
Baltasar Garzón. L’operació,
que no va transcendir i que
va ser negada categòrica-
ment fins ahir per totes les
fonts policials, es va centrar
en els contactes directes o
indirectes d’aquestes perso-
nes amb un presumpte diri-
gent d’ETA, Andoni Arzalluz,
del qual s’haurien registrat
els moviments en les últimes

setmanes per Barcelona.
Els detinguts, segons han

confirmat a l’AVUI fonts ju-
dicials, van quedar arrestats
sota la legislació antiterroris-
ta per un període que, segons
els casos, es va allargar entre
set i 42 hores. L’operatiu va

incloure l’escorcoll de diver-
sos pisos, on la policia va re-
gistrar bàsicament documen-
tació diversa. El jutjat d’ins-
trucció número 7 de Barcelo-
na va prendre declaració als
encausats el divendres 28 de
gener i els va deixar anar

posteriorment en llibertat
sense càrrecs, quedant per
tant sense efecte la legislació
antiterrorista que se’ls havia
aplicat inicialment. Fins i tot
en algun dels casos s’ha pro-
duït una rectificació oficial a
través d’una carta demanant
disculpes.

L’únic fil conductor entre
tots els encausats, segons han
confirmat fonts dels detin-
guts, és la vinculació a la co-
munitat basca de Barcelona i
la condició d’alguns d’ells
d’exalumnes d’una escola de
cinema de la ciutat. Aquests
elements van portar ahir l’a-
nomenada Coordinadora An-
tirepressiva de Gràcia –dos
detinguts són veïns del dis-
tricte– a relacionar l’operació
fallida amb l’arrest d’Asier
Burgaleta, un dels detinguts
abans-d’ahir presumptament
relacionats amb l’aparell de
captació d’ETA. “Aquesta de-
tenció s’inscriu en aquest
context i esperem la immedi-
ata llibertat d’Asier”, va de-

manar el col·lectiu en un co-
municat emès ahir. Burgale-
ta, que va ser detingut dilluns
al vespre a València, on era de
visita amb uns amics, és un
dels membres més actius de
l’Euskal Etxea de Barcelona i
està fortament implicat en la
vida associativa i cultural de
la ciutat. Després de for-
mar-se en els últims anys com
a cineasta a Barcelona, ara
preparava un documental so-
bre la tortura.

Trasllat a Madrid
Després de ser traslladat

ahir de Barcelona a Madrid,
Burgaleta declararà avui a la
tarda o dissabte davant el
jutge de l’Audiència Nacional
Baltasar Garzón, junt amb la
resta de detinguts en l’opera-
tiu policial desplegat a Eus-
kadi, Navarra i Cadis. A Bar-
celona, avui al vespre, diver-
sos col·lectius de suport al jo-
ve detingut han convocat una
concentració a la plaça de
Sant Jaume.

Zapatero assegura que manté informat
Rajoy sobre la lluita antiterrorista

El president espanyol, José
Luis Rodríguez Zapatero, va vo-
ler tallar ahir la controvèrsia
generada arran dels suposats
contactes de l’executiu central
amb ETA o amb Batasuna tot
negant-los en rodó i, sobretot,
cridant el PP a no alimentar
més la rumorologia i recordant
que el president del partit, Ma-
riano Rajoy, “té una informació
plena de tot el que representa
la lluita antiterrorista; com no
pot ser d’una altra manera”,
informa Montse Oliva. És més:
suggeria que ben aviat podria
reunir-se un altre cop amb el
cap de l’oposició o, si més no,
com a mínim té la intenció de
trucar-lo.

Zapatero intentava així fre-
nar les queixes que en els dar-
rers dies ha expressat la cúpula
del PP, i que ahir repetia Rajoy
des d’Almeria, afirmant que li
agradaria obtenir del president
espanyol un missatge “clar i
contundent” de Moncloa des-
mentint qualsevol contacte
amb l’organització terrorista o
amb Batasuna. Ahir el cap de
l’executiu, en una roda de
premsa conjunta amb el presi-
dent mexicà Vicente Fox ho
tornava a deixar clar: “A la
lluita contra el terrorisme s’hi
imposa l’Estat de dret i als vio-
lents i als que donen suport a la
violència només se’ls pot escol-
tar si es produeix el silenci de

les armes i de les bombes”.
Mentrestant, el president

mexicà es comprometia a Ma-
drid a accelerar al màxim el
procés d’extradició a Espanya
de sis suposats membres de
l’aparell financer d’ETA que són
al país sud-americà. Vicente Fox
recordava que la decisió la te-
nen els jutges, tot i que reite-
rava que s’intentarà actuar
amb rapidesa.


