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El Tribunal Suprem (TS)
ha ratificat la sentència
condemnatòria del TSJC
contra l’empresa Francis-
co Oller, de Cassà de la Sel-
va, per incompliment de
mesures de seguretat labo-
ral, amb la imposició d’un
recàrrec del 40% en les

prestacions de la Segure-
tat Social. El cas es remun-
ta al 1992 i va arribar als
jutjats de Girona el 2010.
Després de diversos recur-
sos, surt ara la sentència
ferma del Tribunal Su-
prem. La resolució con-
demnatòria contra l’em-
presa i l’Instituto Nacional
de la Seguretat Social es fo-
namenta en el fet que l’em-

presa no va dur a terme ni
les avaluacions de risc ni
els controls periòdics de les
condicions de treball i va
incomplir el deure de vigi-
lància en l’ús dels equips de
protecció individual. La
dona havia treballat en
l’empresa dedicada a la fa-
bricació de taps de suro des
del juliol de 1992, fent tas-
ques de selecció manual de

taps, i tot i que la mútua li
va detectar l’asma el 2001,
no va ser fins al 2007 que la
van traslladar de lloc. Dos
anys més tard, la dona te-
nia incapacitat laboral per-
manent total derivada de
malaltia professional. Se-
gons Ricard Reynes, l’ad-
vocat de la dona, s’ha de-
tectat, com a mínim, un al-
tre cas similar. ■

U.C.
CASSÀ DE LA SELVA

Indemnització a una treballadora
de Francisco Oller, de Cassà

L’empresa va rebre el 2012 el certificat Systecode Premium,
que reconeix la seguretat dins la cadena de producció ■ J.S.

Morad el-Hassani, el mul-
tireincident que acumula-
va més de quaranta deten-
cions que va ser expulsat
al Marroc el 2011 després
de liderar els aldarulls vio-
lents a Salt, extorqueix
des de la presó de Nador
compatriotes que viuen a
Salt exigint-los que paguin
diners a la seva dona, que
encara viu a Salt, o que els
hi enviïn a la presó si no vo-
len que els impliqui en un
cas de tràfic de drogues al
Marroc pel qual ell i el seu
pare estan presos.

L’existència d’aquestes
extorsions les ha denunci-
at Mohamed el Ourachi,
que actualment és a la pre-
só de Valdemoro esperant
que l’Audiencia Nacional
decideixi sobre la seva ex-
tradició al Marroc a petició
de les autoritats judicials
marroquines, que es ba-
sen en una denúncia d’El-
Hassani. El Ourachi asse-
gura que després que El-
Hassani fos expulsat va
començar a rebre truca-
des d’ell i del seu pare, Ha-
mid, també pres a Nador,
en què li exigien diners i
l’amenaçaven que si no pa-
gava podien aconseguir
fer-los empresonar al Mar-
roc. El-Hassani demanava
quantitats que variaven
en cadascuna de les truca-
des, però mai eren inferi-

ors a 4.000 euros, i dema-
nava que una part l’entre-
guessin a la dona i l’altra
l’enviessin al Marroc. El
Ourachi assegura que no
va fer cas de l’extorsió per-
què no havia comès cap
delicte al Marroc, no tenia
cap requeriment pendent
en aquest país, on no havia
estat des de l’octubre del
2008. Però, el mes passat,

va ser detingut per una pe-
tició d’extradició de les au-
toritats marroquines que
el reclamaven per tràfic de
drogues. Va ser traslladat
a l’Audiencia Nacional i es
va oposar a la seva entrega
al Marroc. Però el jutge
Santiago Pedraz va orde-
nar el seu ingrés a la presó,
per suposat risc de fugida,
mentre es tramita el pro-

cediment d’extradició.
El lletrat d’El Ourachi,

Joan Pere Zapata, ha de-
manat a l’Audiencia Na-
cional que reclami la causa
judicial que implica El Ou-
rachi, perquè es pugui va-
lorar si existeix cap indici,
a part de la delació d’un
condemnat, que relacioni
El Ourachi amb el tràfic de
droga. Però, a més a més,

ha presentat una denún-
cia al consolat general del
Marroc a Girona, a l’am-
baixada del Marroc a l’Es-
tat espanyol i al jutjat de
primera instància de Na-
dor exposant l’extorsió de
què hauria estat víctima
El Ourachi. En l’escrit de
denúncia, Zapata exposa
que té constància d’al-
menys deu casos de perso-
nes que han rebut les tru-
cades amenaçadores. Za-
pata demana que el jutjat
de Nador obri diligències a
Hamid i Morad el-Hassani
per fals testimoni i per ex-
torsió, delictes previstos
en els articles 368 i 538 del
Codi Penal del Marroc.

Expulsió aplaudida
L’expulsió de Morad el-
Hassani, executada el 9 de
març del 2011 per part de
la Policía Nacional, va ser
aplaudida per les autori-
tats municipals de Salt, la
fiscalia i el Departament
de l’Interior, ja que era
considerat un autèntic
problema d’ordre públic
perquè arrossegava més
de quaranta detencions i
havia sigut un element es-
valotador. Va ser protago-
nista en la manifestació
que va tenir lloc el febrer
del 2010 quan un grup de
veïns que reclamaven me-
sures de seguretat van
manifestar-se al ple. Una
de les persones que hi ha-
via a l’exterior de l’ajunta-
ment era Morad el-Hassa-
ni, que va erigir-se en por-
taveu improvisat dels ma-
gribins que hi havia a la zo-
na, una quarantena. El-
Hassani també va ser pro-
tagonista dels aldarulls del
gener del 2011 a Salt, en la
concentració d’un grup de
joves que protestaven per
la persecució policial a un
jove magribí que presump-
tament anava amb una
moto robada i que va caure
d’un cel obert des d’un cin-
què pis tot fugint de la poli-
cia. El noi va morir. ■

a Morad el-Hassani amenaça compatriotes de fer-los detenir per tràfic de
drogues si no li paguen a Ho denuncia un extorquit que ha acabat detingut
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Un expulsat extorqueix
des d’una presó del Marroc
gent que encara viu a Salt

Morad el-Hassani recolzat en un senyal poc abans de la seva expulsió al Marroc ■ J. NADAL

La ciutat de Girona serà
l’escenari avui i demà del IV
Curs Europeu de Resso-
nància Magnètica en Càn-
cer de Pròstata. En les jor-
nades, que reuniran més de
dos-cents radiòlegs d’arreu
del món, es tractaran tots
els aspectes relacionats
amb el diagnòstic i segui-
ment del càncer de pròsta-
ta amb ressonància mag-
nètica. El doctor Joan Car-
les Vilanova, cap de servei
del centre de ressonància
magnètica de la clínica Gi-
rona, radiòleg de l’hospital
Santa Caterina de Salt i
professor de la UdG, és el di-
rector del curs. ■

Més de 200
radiòlegs
d’arreu del
món, a Girona

E.M.
GIRONA

Frederic Gómez, presi-
dent del Banc d’Aliments
de les comarques de Giro-
na, rebrà avui el I Premi de
Valors Humanistes de
l’Any. L’acte tindrà lloc al
centre cívic Barri Vell Mer-
cadal. a dos quarts de vuit
del vespre. El lliurament
serà a càrrec de l’Institut
d’Estudis Humanístics
Miquel Coll i Alentorn i la
intercomarcal de Girona
d’Unió Democràtica de
Catalunya (UDC). La fun-
dació premiada va repar-
tir, durant el 2013, dos mi-
lions de quilos de menjar a
aproximadament 42.000
persones. ■

Premien el
president del
Banc
d’Aliments
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