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El jurat popular no es creu Llorenç Morell
i el declara culpable d’assassinar la dona

Consistori i Creu
Roja promouen
un espai
d’oci saludable
per als joves

L’Audiència tancarà el crim de Sils condemnant-lo a una pena d’entre 15 i 20 anys de presó

DdeG, Tordera.
Marc Rovira, Girona.

El crim de la cuinera de Sils ja
està vist per sentència. Després
de sis hores de deliberació el jurat popular va emetre ahir a la
tarda el veredicte que lapida
qualsevol esperança de Llorenç
Morell per sor tir de la presó
abans que li arribi l’edat de jubilació. El jurat va resoldre per
unanimitat que l’acusat –que
està a punt de fer 57 anys– va
matar la seva esposa, Consol
Galceran, a traïció i sense donar-li cap opció de defensa i que
per tant és culpable d’un delicte d’assassinat agreujat per la
circumstància de parentiu. L’agreujant pot quedar compensada per l’atenuant de confessió,
ja que un cop detingut pels Mossos Morell va xerrar tots els detalls del crim i va possibilitar l’aclariment dels fets.
Amb el veredicte del jurat a
la mà el president de la secció
quarta, el magistrat Adolfo Garcia Morales, té la missió ara de
concretar la condemna que pertoca a l’assassí de la cuinera de
Sils. Dels fets provats pel jurat
només queda oberta una possibilitat: una forquilla condemnatòria que oscil·la entre els 15
i 20 anys de presó.
Els membres del tribunal popular van emetre una resolució
molt motivada –«inusualment
fonamentada» va elogiar-los el
lletrat Carles Monguilod– on
detallaven que la matinada del
21 de juliol del 2005 Llorenç
Morell va despertar la seva esposa i la convèncer per sortir de
casa i pujar al seu Citroen Saxo.
El matrimoni, amb ell al volant,
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CONDEMNAT PER ASSASSINAT. El jurat ha estat finalment implacabale amb Llorenç Morell.

va circular pels carrers de l’urbanització Can Cabirol de Sils
fins que, en un carreró de darrere el restaurant L’Era, el Saxo
va xocar contra un petit mur i va
quedar encastat lateralment a la
paret.
Arribats a aquest punt el jurat va desentrallar una de les
claus del crim: com ho havia fet
Morell per liquidar la seva esposa?
Ell assegurava en la seva declaració que s’havien discutit
dins el vehicle i que, atabalat, va
estirar el braç, va agafar un ganivet que guardava en una bossa d’esport i la va apunyalar.

FRANCESC Fàbrega

«La maté porque era mía»
últiples
són
les
motivacions que, tot i no
justificar-lo, poden
conduir a un crim,
sigui premeditat o impulsiu,
això és el de menys. Perquè matar, en calent, qualsevol persona pot fer-ho. Però no tothom és
capaç d’afrontar després els fets
des de la responsabilitat de l’acció comesa.
Aquesta setmana, a l’Audiència de Girona s’ha estat jutjant Llorenç Morell per l’assassinat, fa més de dos anys, de
la seva dona, Dolors Galceran,
popularment coneguda com «la
cuinera de Sils». Quan surti publicat aquest article, el cas ja
haurà quedat vist per sentència.
La qual no suposarà cap sorpresa, ja que l’acusat s’enfronta
a una pena d’entre els vint anys
que demana l’acusació i els set
que sol·licita la defensa, segons
es determini si es va tractar d’un
assassinat o d’un homicidi,
qüestió de matís derivat de l’agreujant (o no) de les circumstàncies.
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Com d’altres de similars, el
cas ha estat seguit amb interès
i curiositat tant pels mitjans com
per l’opinió pública. Al llarg dels
quatre dies del judici han testificat, a banda de l’acusat confés,
totes les persones que, d’una
manera o altra, hi han tingut relació directa: des del propi fill de
la víctima fins als psicòlegs i forenses, passant per la dona de
fer feines i el noi que va trobar
el cos.
LA HISTÒRIA, EN SI, ÉS D’ALLÒ
MÉS VULGAR i fins i tot sòrdid:
en la superfície, un matrimoni
mal avingut; en el fons, un afer
passional, una relació extramatrimonial entre l’acusat i una altra dona, companya de la víctima per més inri, que podria haver estat, de manera directa o
indirecta, el desencadenant del
crim.
Una cosa, però, són els fets
materials, dels que més o
menys se’n pot fer una composició objectiva mitjançant dades
científiques, i una altra, com
dèiem més amunt, les motivacions que condueixen algú a un

El jurat va descar tar de ple
aquest opció i va considerar que
Consol Galceran no havia tingut
cap possibilitat de defensar la
seva vida.
Molts dels motius que sustenen la tesi de l’assassinat els ha
trobat el jurat en el dictàmen
que van exposar les metgesses

L’advocat de la
defensa avança que
estudia recórrer
la resolució al
Tribunal Superior
■

determinat comportament.
La psique humana és recargolada i tèrbola en aquell nivell
semiconscient on s’aiguabarregen el raonament i l’instint, i a
voltes ni tan sols els que en fan
ús són capaços d’explicar el perquè de determinats actes. En
els judicis, però –i no podria ser
d’altra manera–, es prova de raonar tot. No es tracta només d’identificar l’autoria d’un crim i
de treure’n l’entrellat, sinó de
trobar una explicació més o
menys racional a tots els gestos
sovint comesos de manera inconscient. I, repetim, tot i que
en una societat civilitzada res no
justifica un crim, l’abisme existent entre els fets i la seva posterior anàlisi de vegades és massa gran. En relació amb aquest
punt, sorprenen igualment els
dos extrems més oposats de l’opinió pública: d’una banda els
que, basant-se en la llei antiga,
imposarien al culpable la pena
màxima, sense atenuants de
cap mena; d’altra, els que, posant-se en la pell de l’acusat, el
poden arribar a entendre (tot i
que ells mai no farien res similar).
D’alguna manera, però, s’ha
de castigar el criminal, encara
que la seva acció hagi estat fruit
d’un arravatament que després
lamenti la resta de la seva vida.

forenses Anna Figueres i Mònica Sànchez. Les doctores van
ser contundents, i molt il·lustratives pel jurat, quan van detallar que de les ferides que presentava el cadàver de la víctima
se’n desprenia que Morell havia
agredit la dona per l’esquena.
Després, i això també ho recull
el jurat en el veredicte, quan la
dona estava a terra agonitzant i
dessagnant-se –una de les tres
primeres punxades li va seccionar la caròtida– ell la va rematar
apunyalant-la al pit.
La defensa va avançar que estudiarà recòrrer el veredicte
condemnatori al TSJC.

La Regidoria d’Atenció Social
i Ser veis a la persona de l’Ajuntament de Tordera ha impulsat un projecte per a joves
adolescents que gestionarà
Creu Roja Tordera i que porta per nom S+ J –Salut jove.
L’espai va obrir les portes el
passat dilluns als adolescents
de Tordera.
L’objectiu de la iniciativa
és realitzar activitats per promoure hàbits saludables pel
que fa a l’oci i les activitats de
lleure, tot oferint una agenda
d’activitats periòdiques, a la
vegada que l’espai és també
un punt d’assessorament i
orientació sobre temes de salut de l’interès dels adolescents: l’esport, les drogodependències, la sexualitat, les
relacions afectives i l’alimentació. El projecte va tenir com
a activitat de presentació un
torneig de futbol, una sessió
de DJ un taller de begudes
saludables.
Les activitats pròpies de
l’S+J van començar dimarts i
s’articulen per grups d’edat:
de 12 a 14 anys i de 14 a 18
anys. Els tallers seran dinàmics i par ticipatius. Per poder-hi participar els joves han
d’inscriure’s i fer-se el carnet
al local de Creu Roja. Totes
les activitats són gratuïtes.
La cuina per estudiants
serà l’objecte del primer taller, en el qual es donaran
orientacions per una bona alimentació, cada divendres hi
haurà activitats espor tives i
l´últim diumenge de cada
mes, una activitat nocturna.

