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David Donet, a l’esquerra, en una compareixença al jutjat per aquest cas l’estiu passat.

SEGRE

M.A.M. / J. GRAU
❘ CASTELLDANS ❘ Quatre menors que
va tenir acollits el presumpte pe-
derasta de Castelldans, David
Donet, van ser explorats ahir per
psicòlegs judicials a les depen-
dències de l’EATAV (Equip d’As-
sessoramentTècnic iAtenció a
laVíctima).Aquesta exploració
equival a una declaració judi-
cial i va evitar als menors pas-
sar pel tràngol de testificar da-
vant d’un jutge. Els nens van ser
entrevistats per un equip de psi-
còlegs en una sala habilitada en
un edifici del departament de
Justícia. Mentrestant, a través
d’un vidre translúcid, el jutge, el
fiscal i els advocats de les parts,
els veien i sentien sense que els
menors ho sabessin.Al seu torn,
el lletrat Francesc Sapena, que
representa tres de les víctimes,
va destacar el bon treball de
l’EATAV al garantir les condici-
ons necessàries per dur a terme
les declaracions. Per l’EATAV
van passar un nen de 12 anys i
dos de 16 que eren acollits per
Donet en el moment del seu in-
grés a presó, a més d’un altre de
12 que va residir en aquesta ca-
sa de Castelldans fins al 2011.
Al seu torn, l’advocat de la Fun-
dació Concepció Juvanteny, que
s’ha personat en la causa, no va
assistir a les exploracions d’ahir.
Les declaracions continuaran en
les pròximes setmanes.

Pel jutjat d’Instrucció núme-
ro 2 passaran els tècnics de la
Fundació Concepció Juvanteny,
així com la dona de fer feines de
la casa.

Els psicòlegs judicials exploren els
nens tutelats a Castelldans
Quatremenors relaten l’estada a casadel presumptepederasta davant de l’equipd’atenció
a la víctima || Tècnics que no van detectar els abusos declararan davant del jutge

TRIBUNALS INVESTIGACIÓ

■ Els Mossos han intervingut
imatges que mostren abusos
d’una gravetat esgarrifosa a la
casa del presumpte pederasta
de Castelldans, segons ha po-
gut saber aquest diari.Aques-
tes imatges es troben en poder
del jutjat que instrueix el cas.
A les imatges no només es veu
una persona adulta (suposa-
dament el sospitós) agredint
sexualment menors, sinó tam-
bé diversos nens nus i en pos-
tures d’índole sexual.

També hi ha diverses imat-
ges d’adolescents que eren gra-
vats quanmantenien relacions
amb les seues nòvies. Totes

aquestes escenes han estat gra-
vades presumptament a les
golfes de la casa en què resi-
dia el presumpte pederasta de
Castelldans. Segons sembla,
les imatges en les quals apa-
reixen adolescents mantenint
relacions amb les seues nòvi-
es han estat preses a nois que

Donet va tenir acollits quan
eren menors i que, al complir
la majoria d’edat, eren convi-
dats pel presumpte pederas-
ta a tenir relacions amb les se-
ues parelles a les golfes amb
l’objectiu de gravar-los sense
que ells ho sabessin.

Alguns d’aquests adoles-
cents s’han reconegut en les
imatges. Les seues nòvies po-
drien acusar Donet d’un de-
licte de revelació de secrets
(penat amb penes de presó)
per gravar-les sense que elles
ho sabessin, la qual cosa s’uni-
ria a l’acusació per abús sexu-
al als menors.

Intervingudes imatgesespantosesa la casa

NENS

A les imatges es veu
relacions d’un adult
ambmenors, alguns
d’ells molt petits

❘ LLEIDA❘ Mossos d’Esquadra i re-
presentants dels sometents van
discrepar ahir sobre les xifres
dels robatoris agrícoles. El cap
de la policia autonòmica a la Re-
gió Policial de Ponent, Josep Llu-
ís Rossell, va indicar ahir, en de-
claracions a Catalunya Ràdio,
que els robatoris agrícoles han
descendit un 10% en el que va
d’any respecte al mateix perío-
de de l’any passat.Tanmateix,
Rossell va afirmar que el con-
junt dels robatoris ha augmen-
tat un 2%, especialment els de

coure i ferro. El màxim respon-
sable dels Mossos a Lleida tam-
bé va reconèixer l’augment dels
decomissos de marihuana, tal
com va avançar SEGRE, i va des-
cartar que s’hagi suprimit la pa-

trulla de l’Horta, com denunci-
en els veïns. Rossell va admetre
que casos com els del Raval afec-
ten els ànims dels agents.Tan-
mateix, el representant dels so-
metents d’Alcarràs, Manel
Ezquerra, va indicar que“segons
la nostra percepció els robatoris
estan repuntant”. De fet,
Ezquerra va explicar que la set-
mana passada uns desconeguts
van destrossar el cablatge de cou-
re d’una instal·lació de motors
de la comunitat de regants de la
partida del Coscollar, aAlcar-

ràs. Els lladres haurien provocat
uns danys d’uns 20.000 euros a
l’emportar-se els cables de cou-
re. En la mateixa línia, Manel
Ezquerra va afirmar que“aques-
tes estadístiques no són creïbles
perquè a nosaltres cada vega-
da ens arriben més avisos de ro-
batoris després d’un any sense
casos”.Tanmateix, el represen-
tant dels sometents de Ponent
va afirmar que “és cert que els
controls dels Mossos aAlcarràs
han augmentat en els últims me-
sos”.

Mossos i sometents discrepen sobre robatoris agrícoles
La policia afirma que baixen un 10% aquest any i les patrulles de pagesos, que despunten
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CONFISCACIONS

El màxim responsable
dels Mossos reconeix que
pugen els decomissos
de marihuana

Condemnat a
tres anys per
apallissar un
home a Sort
Després d’una baralla
en un bar de la població

TRIBUNALS

❘ SORT ❘ ElTribunal Suprem ha
condemnat a tres anys i sis
mesos de presó un home acu-
sat de clavar tres puntades de
peu a la cara i al costat a un
altre en un bar de Sort.

Els fets van ocórrer al 2010
quan l’acusat, després d’una
discussió amb la víctima, ini-
ciada a l’interior d’un bar, va
aprofitar que aquesta es tro-
bava acotxada i li va clavar
inicialment una forta punta-
da de peu a la cara.

Llavors, la víctima va cau-
re d’esquena i l’imputat li va
clavar dos puntades de peu
més al costat per deixar-lo en
estat semiinconscient.

La sentència considera que
“en el moment de realitzar
els fets estava influït per l’al-
cohol prèviament ingerit, la
qual cosa li produïa una lleu
disminució de les facultats de
coneixement i voluntat”. Per
això, li rebaixa la pena.

L’acusat ja va ser condem-
nat per l’Audiència Provinci-
al a tres anys i mig de presó i
ara el Suprem ha ratificat la
pena.

De fet, l’alt tribunal asse-
gura que “la versió de l’acu-
sat no té cap suport, perquè
no consta que l’agressió la ini-
ciés la víctima, ni resulten
compatibles les lesions que
aquesta presenta amb una
lleu acció d’apartar-la amb un
peu quan tots dos ja eren a
terra”.

Decomissen 5.000 euros
en tabac il·legal a Tírvia
❘ TÍRVIA ❘ La Guàrdia Civil va
decomissar divendres passat
un total de 1.170 paquets de
tabac de contraban, valorats
en cinc mil euros, després de
registrar un cotxe que circu-
lava per una pista forestal a
Tírvia. En aquest sentit, el
conductor, un jove búlgar, de
31 anys i domiciliat a França,
va ser denunciat.

Focs a Balaguer, Oliana
i Alcarràs
❘ BALAGUER ❘ Els Bombers de la
Generalitat van sufocar ahir
tres incendis de bardisses a
Balaguer, Oliana iAlcarràs.
Segons sembla, a la capital de
la Noguera els bombers van
sufocar uns cent metres qua-
drats de bardisses. D’altra
banda, el risc d’incendi con-
tinua aquesta setmana molt
alt a causa de les escasses plu-
ges dels últims mesos i al fort
vent que afecta les comarques
de Ponent.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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