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Víctima i agressor
neguen la violació

PETICIÓ · Demanen tretze anys de presó per a un veí de Girona que va abusar
sexualment de la parella SE’N DESDIU · La dona no declara i retira l’acusació

Els firaires diuen
que els inflables
són segurs

Òscar Pinilla
GIRONA

U

a Donen d’alta mèdica dos menors

més, i tan sols un continua ingressat
M. López / T. Tàpia (ACN)
CALDES DE MALAVELLA

El sospitós, ahir, durant el judici a l’Audiència de Girona ■ Ò. PINILLA

la víctima es va contradir diverses
vegades sobre la violació i sobre si
la va amenaçar i colpejar. A més,
sosté que l’informe dels pèrits conclou que la víctima no tenia ni
blaus ni cap altra evidència que demostri que va ser forçada. L’únic
que tenia és una petita ferida de
dos mil·límetres a la zona genital,
que se la podria haver fet rascant-

se “per les picors vaginals que patia”, sosté la defensa. D’altra banda, l’advocada assegura que és incongruent acusar el seu client de
trencar l’ordre d’allunyament si va
ser la denunciant qui es va presentar a casa de l’acusat.
El cas ha quedat vist per a sentència i l’Audiència de Girona resoldrà en les pròximes setmanes. ■
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n veí de Girona s’enfronta
a tretze anys de presó per
agressió sexual, coaccions
i maltractaments a la seva
parella i també per haver trencat
l’ordre d’allunyament que tenia sobre ella. Han passat dos anys des
dels fets i, un cop arribats a judici,
ara la víctima se’n desdiu. Tot i denunciar els fets en el seu moment,
ahir davant el tribunal de la secció
quarta de l’Audiència de Girona la
dona es va negar a declarar i va demanar a la seva advocada que retirés l’acusació contra el seu presumpte agressor. Al seu torn, el
sospitós també es va acollir al seu
dret a no declarar. Així doncs, el
fiscal es va quedar sol defensant el
cas de violació, que troba “totalment acreditat” per la investigació
policial que es va fer.
Els fets haurien ocorregut el
maig del 2015, quan víctima i acusat mantenien una relació sentimental tumultuosa, ja que malgrat
que ell tenia una ordre d’allunyament per uns fets anteriors, la parella es continuava veient. Aquell
dia, segons el fiscal, víctima i acusat es van trobar a l’escala del pis
on viu ell. Mitjançant coaccions,
l’acusat la va obligar a entrar al domicili. Un cop a dins, la va forçar a
dutxar-se, la va violar i la va obligar
a fer-li una fel·lació.
Per l’advocada de la defensa, el
seu client és innocent perquè “no
hi ha prova”. Segons el seu parer,

El cap dels Bombers de Girona, Enric Cano, recollint
les peces de l’inflable, diumenge ■ EFE / ROBIN TOWNSEND
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L’Associació de Firaries de
les Comarques Gironines
vol llançar un missatge
tranquil·litzador després
de la tragèdia del restaurant Mas Oller de Caldes
de Malavella, on una nena
de 6 anys de Tordera va
morir diumenge i sis infants més van resultar ferits. El president dels firaires, Joan Bagó, va remarcar ahir que cada vegada
que canvien de població
passen tots els controls
pertinents. Això suposa,
en primer lloc, demanar el
permís a l’Ajuntament i,
després, entregar un certificat d’un enginyer que
avala in situ que la installació s’ha fet correctament. Per últim, recorda
que sempre s’ha de tenir
contractada una assegurança de responsabilitat
civil. “Els inflables són se-

gurs, la gent no ha de patir
perquè fem les coses ben
fetes”, manifesta Bagó.
Recel per contractar-ne
Els firaires temen que el
cas de Caldes pugui despertar recels entre les famílies i els mateixos ajuntaments que contracten
atraccions. Bagó també
remarca que totes les
atraccions estan sempre
sota vigilància i que, per
exemple, si s’aixeca vent
opten de seguida per desmuntar l’inflable. Ara per
ara, no els consta que cap
municipi gironí hagi renunciat a atraccions.
Els cinc menors que
van ser traslladats a l’hospital Josep Trueta de Girona ja han estat donats tots
d’alta mèdica. A l’hospital
Parc Taulí de Sabadell
continua ingressat en estat greu però amb evolució
favorable l’altre nen de 9
anys ferit en l’accident. ■

