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POLICIAL

El pares que cedien el seu fill podrien
ser condemnats a 12 o 15 anys de presó
200 persones inculpades a França en una xarxa de pederastes
EFE

H Madrid.— Els pares detinguts abans-d'ahir
a Barcelona perquè a canvi d'unes trenta mil
pessetes cedien el seu fill de deu anys a un
pederasta els caps de setmana podrien ser
Un pederasta i els pares d'un
nen de 10 anys que a canvi de
diners el cedien per satisfer els
desitjós sexuals van ser detinguts
abans d'ahir a Barcelona i empresonats per ordre judicial, va
infomar ahir la prefectura superior de Barcelona. «El cas es impressionant i impactant per a tothom, i si bé no és l'únic, sí que
és poc generalitzable. Aquest fet
no implica que hi hagin més casos,
però el problema és que són molt
difícils de descobrir», va afegir
el defensor del menor de Madrid.
Els pares poden ser acusat de
ser còmplices o com a cooperadors necessaris. Si sòn cooperadors necessaris, la pena seria igual
que si fossin l'autor del fet i, per
tant, tindrien la mateixa pena que
el pederasta.
Si va haver-hi violació, cosa que
hauran de determinar el forenses,
la pena serà de 6 a 12 anys, però
per l'edat del nen, aquest fet s'agreuja de manera que podrien ser
condemnats de 12 a 15 anys de
presó, va precisar Urra. En el cas
que no hagués existit violació, o
sigui que només hagués estat
agressió sexual, l'article 178 del
codi penal, proposa una condemna d'un a quatre anys de presó.

condemnats a 12 o 15 anys de presó. L'agressor
del nen, en cas que es demostri que hi va
haver violació, també podria ser condemnat
a la mateixa pena que els pares del menor.
«M'imagino que els pares poden ser fortament

sancionats, i, de ser veritat el cas, complir
íntegrament les penes», va dir ahir el defensor
del menor, Francisco Javier Urra. Els pares
es gastaven els diners que obtenien amb viatges
a la Gosta Brava.

Un policia revisa el material comissat durant la batuda contra la pederàstia a França. Foto: EFE.
Al voltant de 200 persones van
ser inculpades ahir després de la
gran batuda dels dimarts a França
contra els distribuïdors i clients

de vídeos pederastas. Segons l'últim balanç, encara provisional ja
que l'operació encara no ha acabat, 181 persones de les 630 de-

tingudes ahir han estat inculpades.
Milers de cintes de vídeo, la ma-,
joria d'elles adquirides a l'estranger van ser decomissades.

POLICIAL

Detenen al centre de Figueres dos coneguts
delinqüents que duien targetes robades
EL PUNT

B Figueres.— Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a la
nit a Figueres dos delinqüents
amb nombrosos antecedents
—^Antonio Salazar Pérez, conegut
com El Changuito, i Juan José
Salazar Santiago— acusats d'un
delicte contra el patrimoni, ja que
els en el moment de la detenció
tenien diverses targetes que havien estat robades. Els Mossos
estan investigant si els dos homes
estan implicats en altres delictes
contra la. propietat que s'han produït últimament a la zona de
Figueres.

Els fets, segons han explicat
fonts dels Mossos, van. passar dilluns a les onze de la nit, aproximadament, quan una patrulla que
passava pel carrer Jonquera va
notar que un vehicle feia una maniobra extranya, com si volgués
eludir els agents. Els mossos van
decidir aturar els ocupants i ho
van aconseguir moments després,
ja que no van ser a temps de
donar-se a la fuga.
Dues navalles
Els agents van comprovar llavors que els dos homes duien diverses targetes de crèdit que ha-

TRÀNSIT

Una noia mor en estimbar-se
amb un tot terreny en una
urbanització de Castell d'Aro
I.C.

• Castell d'Aro.— Un noia de
30 anys veïna de Castell d'Aro,
Olga Adelaida López Gutiérrez,
va morir ahir a conseqüència de
les ferides que va patir en un
accident, segons van informar
fonts de Trànsit. Els fets es van
produir.quan el cotxe que conduïa
la víctima, un Nissan Terrano amb
matrícula GI-6238-AY, es va sortir d'un camí rural, a la urbanització Mas Semí, i va caure per
un desnivell d'uns quatre o cinc
metres, sempre segons les mateixes fonts. Tot i que no se sap

amb certesa el moment en què
es va produir el sinistre, es calcula
que va ser cap a les dues del
migdia, després que la noia, cunyada de l'alcalde de Platja d'Aro
Joan Giraut, hagués plegat de la
feina. A 2/4 de 4 de la tarda
el vehicle va ser locahtzat per un
veí que va alertar a la policia.
La noia va haver de ser rescatada
pels Bombers de l'interior del
cotxe, que va quedar col·locat al
revés. Tot seguit la van traslladar
fins el dispensari municipal, on
els metges van certificar que era
morta.
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Protesta a Puigcerdà
contra les barreres
arquitectòniques a
l'institut
M. CABRUJA

• Puigcerdà.— Él cas del noi minusvàlid de Bellver de Cerdanya
que veu dificultat l'accés a l'institut de Puigcerdà per culpa de
les barreres arquitectòniques ha
mobilitzat les associacions de pares d'alumnes de la comarca, els
professors del centre i Mifas, que
han decidit convocar per demà
a les set de la tarda una manifestació per reclamar una solució. Ramon Castano, afectat per
una minusvalidesa que l'obliga a
anar amb cadira de rodes, té dificultats per accedir a les instal·lacions, ja que l'ascensor del, centre
és massa estret i no hi pot pujar.
La solució que proposa l'administració de col·locar un aparell
especial a la cadira no satisfà,
ja que això'va fracassar fa uns
any amb una noia que es trobava
en una situació semblant, i que
va plegar al cap de dos mesos
perquè estava avorrida de la situació.
Segons es destaca en un manifest que s'ha elaborat, la direcció
de l'institut, el claustre de professors, el Consell Comarcal de
la Cerdanya, l'Ajuntament de
Bellver, la família del noi i Mifas
ja han sol·licitat diverses vegades
als organismes competents la instal·lació d'un ascensor a l'institut
que compleixi la normativa legal
vigent. «Aquesta petició no ha estat atesa, i el Departament d'Ensenyament proposa, alternativament, l'ús d'una eruga», s'indica.
La manifestació de demà començarà davant l'IES Pere Borrell,
i els assistents aniran fins a la
plaça de l'Ajuntament per demanar «una escolaritat digna i sense
traves per a tothom».

Dues trdialladores
declaren sobre la violació
al Puig iFen Roca

• Girona.— Dues treballadores
del centre d'acollida de menors
del. Puig d'en Roca de Girona
van declarar ahir al jutjat, arran
de la denúncia presentada contra
ques. El primer, que havia comvien estat robades, entre les quals
el centre després que els pares
plei-t una pena de presó per un
n'hi havia de dos ciutadans frand'un menor acollit van descobrir
delicte d'homicidi, va ser condemcesos. També els van comissar
que el nen havia estat violat per
nat l'octubre de l'any passat a
dues navalles de grans dimendos companys més grans. Ahir van
dos anys i quatre mesos de presó
sions. Segons les mateixes fonts,
declarar una treballadora que
per haver atemptat contra un
la detenció es va fer sense que
s'encarregava de la vigilància la
guàrdia civil.
es produís cap incident i sense
nit dels fets i una educadora, que,
que els dos homes oposessin resegons han explicat fonts relacioL'Audiència de Girona va consistència. Després de la detenció
nades amb el cas, va ser la primera
siderar provat que l'home va enels dos homes van passar a dispersona adulta que va tenir cocanonar amb una arma aparentposició del jutjat número 6 de
neixement dels fets, quan una
ment real —després va resultar
Figueres.
nena —que segons sembla va ser
ser de salva— un agent de la
Tant Antonio Salazar Pérez, de . Guàrdia Civil que coneixia perquè • testimoni de la violació— va explicar-los-hi. Els pares del nen que
l'havia detingut uns dos mesos
45 anys, com Juan José Salazar
va patir l'agressió han denunciat
abans. Segons el tribunal, Salazar
Santiago, de 38, tenen diversos
la direcció del centre, i els resi un altre home van amenaçar
antecedents delictius, segons han
ponsables del servei d'Atenció a
l'agent de mort.
indicat les matebíes fonts policíala Infància per un suposat delicte
d'abandonament de la guarda
SANITAT
d'un menor, perquè consideren
que es va cometre una negligència
quan es va decidir posar en la
mateixa habitació el nen agredit
i els joves agressors. / i.c.

La majoria de comunitats
descarten la vacunació massiva
contra la meningitis
EFE

H Oviedo.— Les comunitats de
Madrid, el País Basc i Extremadura optaran a l'oferta de vacunació massiva contra la meningitis
per a les persones d'edats compreses entre els 18 mesos i els
19 anys, seguint les recomanacions
de l'Organització Mundial de la
Salut (OMS) i en funció de la
taxa d'incidència d'aquesta malaltia. L'a resta de comunitats no
aplicaran en principi la vacunació
massiva, encara que tampoc es
descarta aquesta possibiitat si les
taxes d'incidència així ho acon-

sellen, segons la decisió adoptada
ahir a Oviedo per la comissió de
salut pública del consell interterritorial del Sistema Nacional de
la Salud. Després de la reunió,
el director general de Salut Pública, José Francisco Polledo, va
explicar que les autoritats sanitàries de Múrcia han sol·licitat
una pròrroga per analitzar més
detalladament l'evolució de la malaltia, ja que consideren que
aquesta té una distribució geogràfica molt concreta, i esperaran
fins que estigui realitzat l'estudi
per prendre una decisió final.

Organitzen un curs al
Josep Trueta sobre
avenços oncològics
• Girona.— La Fundació Josep
Trueta. i l'Associació Espanyola
d'Investigació sobre el Càncer (Aseica) faran demà un curs sobre
la situació clínica arran de les noves perspectives oncològiques,
que se celebrarà a la sala d'actes
de l'hospital coordinat per doctor
Llorens, de la Universitat de Girona, i per la doctora Aleixandre,
de l'hospital .Josep Trueta. En el
curs es revisaran els darrers avenços en el camp de l'oncologia i
les seves expectatives d'aplicació
clínica. / M.c.

