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El jutge torna a enviar
a presó el monitor de Salt
acusat d’abusos a menors
El processat va declarar ahir al matí negant

els fets i la seva defensa ja ha avançat
que presentarà un recurs en contra del seu
empresonament a l’Audiència Els familiars
de les víctimes van escridassar l’encausat
en creuar-se amb ell davant del Jutjat de Girona

L’acusat entrant al Jutjat de Girona, ahir al matí. ELISABET DON
ELISABET DON GIRONA

■ El Jutjat de Girona va enviar ahir
a presó el monitor de gimnàs de
Salt acusat de presumptes abusos
sexuals a menors. Durant tota
aquesta setmana les diferents víctimes han estat declarant, així com
els pares, que ahir també ho van fer
ratificant els fets de la denúncia
que havien presentat.
Totes les acusacions particulars,
així com el ministeri fiscal, van de-

questa setmana s’ha
complert el que era un
run-run a la ciutat de
Girona. L’ampliació de
places del servei d’estacionament
amb limitació horària. O el que és
el mateix, una nova zona blava i
verda davant de la Devesa.
Interessant perquè el temps esborra les paraules i avui ja no recordem el que es va votar al ple
del  de desembre de . Amb
vots de CiU i la CUP, es va aprovar
la municipalització de les zones
blaves i verdes de Girona per motius d’urgència. Una urgència que
venia donada per un anterior mal
concurs, que va guanyar amb polèmica una empresa de Madrid.
Ara no entraré a valorar l’anterior
concurs, però sí que m’agradaria
recordar els acords obtinguts en
aquell ple:
Assumir per raons d’urgència,
la gestió del servei d’estacionament amb limitació horària i subrogar el personal que prestava el
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manar presó per a l'encausat considerant que hi havia un «risc de
fuga» pel que esdevindria una
pena molt elevada (vuit delictes
d'abusos sexuals, dos dels quals
serien continuats). L'acusació pública no va demanar una opció que
recollís un ingrés de presó amb
fiança, ja que segons el seu parer
s’han ratificat les proves que fan referència als suposats massatges i
les cremes, així com els estira-
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ments que feien abans de les classes, on també es podrien haver
perpetrat els tocaments a les menors d’edat.
Pel que fa a la defensa - exercida
per l'advocat Sergio Noguero- després que l'acusat negués els fets
durant la seva declaració, ja ha
avançat que presentarà un recurs
a l'Audiència de Girona, tal com
van fer al gener quan es va destapar el cas i van posar el processat a
la presó després de ser detingut.
Segons el lletrat, «els fonaments
són els mateixos pels quals el va
deixar en llibertat la primera vegada» i que continuen faltant els informes psicològics de les menors.
Noguero considera que «no hi ha
cap risc de fuga» per un senyor que
«s'ha presentat a la cita i que a més
ha demostrat que té una nova feina
aportant un contracte de treball».
Un encreuament desafortunat
Ahir al matí es va viure una situació
d'allò més tensa en el moment en
què es van creuar els familiars de
les víctimes amb l'acusat, que en
aquell moment feia la seva entrada
a l'edifici de Ramon Folch. Ambdues parts havien estat citades a diferents hores per declarar, però finalment els horaris es van trepitjar
i hi va haver una trobada casual.
L'home va ser rebut amb insults
per part del grup de parents, del
qual la majoria el van escridassar
de valent i on fins i tot algun d'ells

servei. Assumir el compromís corporatiu que per a la gestió del servei públic de noves zones d’estacionament regulat que s’implantin en un futur siguin gestionades
per empreses del tercer sector.
Els principals ingressos derivats
pel canvi de gestió directa es destinarien al Pla de Mobilitat, el Pla
d’Accessibilitat i si s’escau, a subvencions a projectes del tercer
sector.
I per raó de l’especial singularitat d’aquest servei, la substitució
del personal hauria d’ésser així
mateix amb persones que acreditin estar en disposició del certificat de discapacitat.
Ara que ja han passat dos anys
més, podem dir que l’Ajuntament
no ha complert amb els punts. Seria molt llarg d’explicar punt per
punt, però el resum és que encara
no sabem quins guanys econòmics reals ha tingut la municipalització de la zona blava i si ha sigut tan beneficiós per la ciutat

Detingut per
enviar missatges
sexuals a menors
 Els Mossos d'Esquadra
han detingut un professor
d'institut de secundària de
Salt per haver estat enviant
missatges de contingut sexual a alumnes menors. Tal
com va avançar ahir el rotatiu El País, el detingut, de 38
anys i veí de Platja d’Aro,
hauria estat enviant fotografies seves despullat i
n'hauria sol·licitat a les seves estudiants de 14 i 15
anys. En almenys una ocasió
hauria demanat a una
d'elles si volia mantenir relacions sexuals amb ell.
L'home va passar ahir a disposició judicial i va quedar
en llibertat provisional. Tot i
això, la jutgessa va mantenir
oberta la causa per un delicte contra la llibertat sexual
després que s’hagin presentat un total de quatre denúncies. El detingut havia
exercit de regidor d'Esports
del seu municipi entre els
anys 2011 i 2015. DdG SALT

com ens van dir. Sí que sabem,
amb aquesta ampliació, que NO
han donat l’opció a cap empresa
del Tercer Sector a gestionar-la.
Que les subvencions a projectes
del tercer sector no s’han incrementat i que al final es va haver de
crear a corre-cuita una borsa laboral per a persones amb discapacitat per poder optar a una feina en les zones blaves i verdes.
En canvi, sí que hem vist com
han anat sortint concursos per
gestionar les aplicacions de gestió
de denúncies dels vigilants, la recaptació de les màquines i no
m’estranyaria que aviat en sortís
un per al manteniment dels parquímetres. Tot això abans ho feia
la concessionària, per tant caldrà
restar-ho dels guanys que suposadament en treu la ciutat. I com
sospitàvem, cap d’aquests concursos amb clàusula social.
Resumint: les entitats del tercer
sector a la ciutat de Girona cada
cop atenem a més gent però cada

va haver de ser subjectat per la resta.
La primera denúncia la van interposar els pares d'una alumna a
mitjans desembre. El cas es va destapar quan una de les menors va
dir als seus pares que no volia anar
al gimnàs perquè una persona havia abusat d'ella. Segons van denunciar, el monitor d'arts marcials
hauria fet servir d'excusa que feia
massatges a les víctimes per fer-los
tocaments. Els pares van posar la
situació en coneixement d'altres
possibles afectats i d'aquesta manera van sortir els nous casos.
El detingut és un conegut practicant i professor d'arts marcials i
cinturó negre, que va entrar a treballar en aquest local fa aproximadament dos anys i mig. Tenia molts
alumnes i a les seves classes s'hi
podien ajuntar fins a una vintena
de persones.L'acusat exercia d'instructor de kickboxing tot i que ensenyava diferents arts marcials, de
manera molt genèrica. Amb
aquells alumnes adults també entrenava arts marcials mixtes, sense
especialització concreta.
Pintades i agressions
Paral·lelament, el propietari del
centre Ufam de Salt també ha emprès accions legals contra el pare
d'una de les víctimes, el qual assegura que l'ha agredit físicament,
l'ha amenaçat de mort i li ha fet
destrosses a l'establiment. L'home
ha explicat que tot va començar
després de la detenció del monitor.
El pare li va fer pintades al gimnàs
i li va trencar un dels vidres de fora
el local.
També relata que en una de les
ocasions li va propinar dos cops de
puny i que li ha estat fent xantatge
en algunes ocasions. El propietari
l'ha denunciat per tots aquests fets
i demana que «deixi de comportar-se d'aquesta manera» reiterant
que pot entendre que el pare pugui
«estar dolgut pels fets ocorreguts
amb el monitor».

cop podem treballar menys a la
nostra ciutat. Es creen protocols
de clàusules socials en la contractació pública, però poc efectives. I
la gran pregunta segueix sent la
mateixa: Girona creu en el Tercer
Sector i en les entitats que treballen per als col·lectius més desfavorits? Aquí la resposta l’hem de
donar la ciutadania i no pas uns
polítics o tècnics que no acaben
de definir-se en quin model de
ciutat creuen. Jo, lògicament,
sempre defensaré una ciutat pensada per a tothom i on totes les
persones tinguin oportunitats. I
als polítics cal exigir-los que ens
diguin en quin model de ciutat
creuen. Les entitats del tercer sector comencem a estar fartes de
que tot siguin bones paraules però
poques accions. Girona es mereix
una manera de fer més social i
responsable. I sobretot que els
acords dels plens es compleixin i
no quedin en només paraules de
cara a la galeria.

