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El zelador de La Cariat no tornarà a
declarar per evitar entrar en contradiccions
 Les treballadores expliquen que darrerament estava cansat de la feina i, en una ocasió, «veia la cara dels difunts»
XAVIER VALERI

OLOT | X.VALERI/EFE

El zelador de La Caritat, Joan
Vila, s’acollirà al seu dret a no declarar el dia 24 de maig per tal d’evitar entrar en contradiccions amb
el que ja ha expressat amb anterioritat. L’advocat defensor del zelador,
Carles Monguilod, vol que l’acusat
dels crims del geriàtric s’abstingui de
traslladar-se de la presó de Figueres
ﬁns al jutjat d’Olot per fer una tercera declaració. «El que havia de dir
ja ho ha dit» indica Monguilod,
que matisa que la decisió de no declarar obeeix també al fet que en la
celebració dels jurats populars importa les declaracions durant la
vista oral més que no pas les realitzades en fase d’instrucció. El cert és
que la mesura evitarà qualsevol
contradiccó que puguin aproﬁtar els
lletrats de l’acusació. Els pares de
Joan Vila tampoc declararan.
Monguilod explica que les proves s’han de valorar sobre les diligències que es practiquin en el judici i que si hi ha declaracions
s’han de posar de manifest al tribunal. Considera que en una declaració de set a vuit hores (la segona en va durar quatre) Vila pot
entrar en matisos per a ell innecessaris. L’assassí confés va declarar
inicialment immediatament després que fos denunciat el crim de
Paquita Gironès. Llavors, Vila va
descobrir que havia matat tres persones. Uns dies després va declarar
per segona vegada i va confessar
que havia mort vuit persones més.
Per contra, l’acusació particular

Dues treballadores del centre mentre es dirigien als jutjats a prestar declaracions pel cas de La Caritat.

de set de les onze víctimes, representada per l’advocat Rafel Berga, es
declara obertament «interessada»
en el fet Joan Vila torni a declarar
perquè d’aquesta manera podrà
indicar d’on treia els medicament i
productes de neteja que va usar per
assassinar els interns, ja que són coses «que ell sap perfectament». És
per aquesta raó que tant Berga
com Monguilod van relatar que
les treballadores de La Caritat que
van declarar ahir van ser qüestionades sobre l’accés a aquests pro-

ductes, que el mateix zelador va reconèixer com els utilitzats per cometre els crims.
El lletrat defensor considera que
la clau del judici està a esbrinar la
causa que va moure Joan Vila a cometre els assassinats i, al seu favor,
valora les declaracions dels 18 treballadors que han passat pels jutjats
d’Olot i han expressat «elogis cap a
Joan Vila». Especiﬁca a més la seva
voluntat per demostrar que darrere la conducta delictiva del seu patrocinat hi havia un mòbil que ell
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El president de l’entitat
explica el resultat positius
dels primers contactes amb
la nova administració
catalana malgrat la crisi
l Grup Mifas,
aquests darrers mesos, ha mantingut
converses amb el
Departament de Benestar Social i Família i el Departament
d’Empresa i Ocupació i en
aquestes dates, els resultats, tot
i la retallada econòmica, són
positius.
El passat 13 de maig, el De-

E

partament d’Empresa i Ocupació ha aprovat la quantitat per
l’exercici 2011 que permet al
Grup Mifas, per una banda,
mantenir l’equip de cinc professionals que conformen el
servei d’integració laboral i, per
altra, incrementar-lo amb dos
professionals més pel que resta
d’any, a ﬁ d’atendre l’elevat
nombre de persones que diàriament s’adrecen al servei
d’integració laboral mitjançant
les nostres oﬁcines de Girona,
Blanes, Vilafant i Olot en una
proporció de 6-7 persones cada
dia.
Pel que fa al Departament de
Benestar Social i Família, el director territorial Sr. Ferran Roqué, que fou present a l’Assemblea anual de MIFAS, va manifestar el suport a la nostra entitat i que l’administració aposta
«Des de Mifas creiem que serà
un any difícil ja que la retallada
és important. Val a dir, però,
que el canal de diàleg (...) és
molt més obert i proper»
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per les entitats sense afany de
lucre, perquè gestionin serveis
a les persones.
La directora general de l’ICASS, Sra. Carmela Fortuny,
s’ha compromès a buscar una
solució al ﬁnançament del Centre de Dia i de Recursos Pere
Llonch de Vilafant, pla pilot, i
que el proper mes de juny es
farà efectiu el pagament que
resta pendent.
Tanmateix, ja s’han convocat
les subvencions per aquest any
de les quals esperem resoldre
solucionar les quatre places
pendents de la residència de la
plaça Empúries.
Des de Mifas creiem que serà
un any difícil, ja que la retallada
és important. Val a dir, però,
que el diàleg i la facilitat de comunicació amb aquests departaments actualment és molt
més obert i proper.
Amb aquest fet, afegint-hi la
possible col·laboració de la societat civil i el conjunt d’altres
entitats no oﬁcials, Mifas podrà
mantenir-se, tot i que haurà de
reduir alguns programes.

atribueix a una percepció de beneﬁci envers els ancians que matava.
Entén que Vila tenia una visió distorsionada de la realitat que l’empenyia a matar a partir d’un concepte d’eutanàsia. Aquesta idea
que expressa Monguilod se centra
no en l’acció resultant, que van ser
els onze assassinats confessats, sinó
en l’actitud de Vila en relació amb
el concepte de mort sense patiment físic, tot i haver usat lleixiu en
alguns casos. És per això que precisa
que «com a lletrat» ni pot ni ha par-

lat «mai d’eutànasia» sinó que el seu
defensat «sí que ho vivia com una
eutanàsia».
En relació amb aquest assumpte, manifesta que el tractament psicològic a què es va sotmetre Vila durant el seu internament al Centre de
Can Brians el va fer adonar-se que
no hauria d’haver assassinat mai.
No obstant això, l’advocat defensor
explica que quan Vila fa un trasllat
mental encara percep la seva conducta com si hagués fet un bé a les
víctimes.
Vila volia canviar de feina
Les declaracions de les treballadores que ahir van passar pel jutjat
posen de manifest que des de ﬁnals
d’estiu el zelador havia expressat la
seva intenció de canviar de feina
perquè estava «cremat», situació
que l’hauria dut a discutir-se amb
una companya. Una de les declarants dóna a entendre que la falta de
motivació del zelador podria derivar-se del fet que sempre es queixava que li tocava treballar els caps
de setmana i en dies festius. Almenys en una ocasió, Vila hauria manifestat la seva intenció de treballar
maquillant morts perquè es guanyaven més diners.
Segons va indicar una treballadora, el zelador l’hauria trucat després de la mort de Montserrat Guillamet per dir-li que estava nerviós
i «veia la cara dels difunts». En una
altra ocasió, Vila s’hauria enfadat
amb la nova infermera del centre
per desavinences.

Unió de Pagesos reclama als
consistoris que deixin ampliar
les granges que no necessiten
GIRONA | ACN/DdG

Unió de Pagesos (UP) reclama
als ajuntaments que surtin de les
pròximes eleccions que siguin
sensibles amb les explotacions
que necessitin ampliar-se per
adaptar-se a noves normatives. El
coordinador nacional, Joan Caball,
va explicar que aquestes granges
no demanen una ampliació per
augmentar la productivitat, sinó
perquè les normes exigeixen que
tinguin més superfície per als animals. «Volem evitar que perquè un
ramader sigui d'un poble ho pugui
fer i el del poble veí no», va explicar Caball, que defensa que el
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Govern impulsi una llei per frenar
que depengui de cada municipi. El
sindicat agrari diu que les primeres explotacions que tindran problemes seran les de gallines ponedores.
Joan Caball va defensar que no
és el mateix ampliar una explotació per augmentar la producció
que fer-ho per obligacions normatives de benestar animal. El
coordinador nacional del sindicat
va explicar que el ramader ha
d'invertir uns diners per adaptar la
granja a la normativa comunitària,
però que no n'obté cap beneﬁci
econòmic.
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