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tudi psicològic de l’acollidor
s’hauria de dur a terme cada
dos anys.A més, el Ministeri
Públic indica que cada vegada
que un acollidor assumeixi la
tutela d’un menor és necessa-
ri que es realitzi de nou un es-
tudi de l’acollidor.

Per la seua banda, el fiscal
de menors de Barcelona, Juan
José Márquez, ha arxivat l’ex-
pedient de protecció dels tres
menors que convivien amb el
presumpte pederasta de Cas-
telldans i la investigació per
possibles irregularitats de la
Generalitat en el procés d’aco-
llida.Al mateix temps, el titu-
lar del jutjat d’instrucció nú-

mero 2 de Lleida creu que exis-
teixen indicis racionals per con-
siderar que el presumpte pe-
derasta, David Donet, va po-
der abusar de set menors que
tenia acollits a la seua casa de
Castelldans i que va gravar sen-
se el seu coneixement tres ado-
lescents més acollits mentre
mantenien relacions sexuals.

De fet, el magistrat acusa el
presumpte pederasta d’haver
comès fins a dotze delictes d’ín-
dole sexual i que ara podria en-
frontar-se a una petició de pe-
na de fins a 77 anys de presó.
Així doncs, els fets seran jut-
jats a l’Audiència de Barcelo-
na.

Fiscalia exigeix canviar els
criteris d’acollida denens
Lamenta que no se sospités del presumpte pederasta de
Castelldans ||DavidDonet sempredemanavanois adolescents
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❘CASTELLDANS ❘ La Fiscalia de Me-
nors de Barcelona ha exigit al
departament de Benestar So-
cial que modifiqui els criteris
d’acollida de menors per evi-
tar que es repeteixin casos ca-
sos com el del presumpte pe-
derasta de Castelldans, acusat
de violar set menors que va te-
nir acollits.

El Ministeri Públic aconse-
lla a l’administració que en el
procés de selecció de famílies
acollidores es duguin a terme
proves per detectar aspectes
psicòtics dels aspirants i fins i
tot sobre la seua possible pe-
deràstia. De fet, la fiscalia as-
senyala que aquests aspectes
s’han de prioritzar per sobre
d’altres com els factors econò-
mics o les condicions de l’ha-
bitatge de l’acollidor.A més,
per evitar possibles pederas-
tes, el Ministeri Públic indica
que no s’hauria de permetre
acollir més de dos menors.

En la mateixa línia, indica
que els acollits no poden ser
tots del mateix sexe i adoles-
cents (com va passar en el cas
de Castelldans en el qual el
presumpte pederasta només
volia acollir aquest perfil). La
Fiscalia de Menors de Barcelo-
na assegura que encara que
l’EquipTècnic d’Assesorament
(l’equip de psicòlegs que assis-
teix els menors) atorgui la con-
veniència de l’acolliment, l’es-

L’acusat, David Donet, en una imatge d’arxiu.
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❘ SORT ❘ El departament d’Interi-
or i l’ajuntament de Sort han
llimat asprors després que els
Mossos d’Esquadra denuncies-
sin els tres Reis Mags per insul-
tar-los i llançar-los caramels de
forma poc amistosa durant la
passada cavalcada.Així ho va
explicar ahir el delegat del Go-
vern a l’Alt Pirineu iAranAl-
bertAlins, en unes declaracions
a una agència que van crear
confusió durant la tarda, ja que
el delegat va dir que el cas es-
tava “tancat” i l’esmentada
agència va interpretar que els
tres Reis Mags no anirien a ju-
dici a l’haver-se assolit un pac-
te extrajudicial. Els Mossos van
desmentir aquest extrem i el de-
legat, a preguntes d’aquest di-
ari, va aclarir que s’havia refe-
rit a “un pacte polític” per lli-

Sort i Interior llimen asprors
després del cas dels Reis Mags
Unes declaracions d’Albert Alins provoquen confusió
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Una veïna
d’Aïnsamor
en una col·lisió
a Altorricó
Traslladen una altra
ferida a l’Arnau
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❘ ALTORRICÓ ❘ Una dona de 48
anys veïna d’Aïnsa va per-
dre la vida dimarts passat
en un accident aAltorricó.
L’accident va ocórrer a les
nou de la nit del dimarts en
el quilòmetre 4,1 de la car-
reteraA-2217 al terme mu-
nicipal d’Altorricó quan dos
cotxes van xocar frontal-
ment. Fins al lloc s’hi van
desplaçar diverses dotaci-
ons dels bombers i els ser-
veis sanitaris. No van poder
fer res per tal de salvar la
vida de M.M.M.G., veïna
d’Aïnsa. En l’accident tam-
bé hi va resultar ferida de
gravetat una altra dona de
63 anys, que va ser traslla-
dada a l’hospitalArnau de
Vilanova de Lleida on va ser
atesa.

L’últim accident mortal a
Ponent va ocórrer el passat
sis de febrer quan un jove
de 31 anys veí de Linyola
va perdre la vida en una sor-
tida de via a Térmens. A
més, el 14 de gener passat
un veí d’Aitona va perdre
la vida atropellat aTorres de
Segre.

Intenta conduir amb
l’airbag desplegat
❘ VILANOVADELABARCA ❘Els Mos-
sos d’Esquadra van detenir
dimarts un veí de Conca de
Dalt de 45 anys com a pre-
sumpte autor d’un delicte
contra la seguretat en el
trànsit. Circulava per la C-
13 fent esses fins que va te-
nir un accident en una ro-
tonda deVilanova de la Bar-
ca. El conductor va intentar
prosseguir la marxa encara
que se li havia desplegat
l’airbag i es va negar a sot-
metre’s al test de drogues
malgrat tenir símptomes de
trobar-se’n sota els efectes.
Va ser detingut per un de-
licte contra la seguretat en
el trànsit.

Detinguts per atracar
una joieria de Tàrrega
❘ SANTHILARI SACALM ❘ La Policia
del Paraguai ha detingut dos
homes acusats d’assaltar
una joieria aTàrrega l’octu-
bre del 2011. Els detinguts
són GustavoAdolfo Saldí-
var i CarlosAlberto Gómez
estaven en recerca i captu-
ra per part de la Interpol des
de fa tres anys. Per la seua
part, els Mosssos d’Esqua-
dra van aturar dimarts pas-
sat tres homes, dos veïns de
la Seu d’Urgell i un altre de
Tremp, que pretenien robar
en un bar de Sant Hilari Sa-
calm.

Manel Prat va presentar ahir les dades de delinqüència al Pirineu.
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❘ TREMP ❘ El director general de
la Policia, Manel Prat, va
anunciar ahir que Interior
pretén simplificar les sales de
control dels Mossos d’Esqua-
dra i fusionar-les només “en
dos per a tot Catalunya”. Pre-
cisament, la sala de control
de la Seu d’Urgell es fusiona-
rà amb la de Lleida abans de
Setmana Santa. El director
general de la Policia va pre-
sentar ahir el mapa delin-
qüencial de la regió del Piri-
neu Occidental i va anunciar
que els delictes i les faltes

s’han reduït en un 13% l’any
passat, encara que han aug-
mentat un 47% els robatoris
violents, per passar de 17 a
25. Es van cometre 1.047 de-
lictes i 1.166 faltes. D’altra
banda, representants d’Unió
de Pagesos van entregar ahir
al delegat del Govern a Llei-
da, Ramon Farré, el decàleg
elaborat pel sindicat per llui-
tar contra els robatoris agrí-
coles. Unió de Pagesos recla-
ma la reforma del Codi Penal
per endurir les penes per ro-
batoris agrícoles.

Fusionaran les sales
de control deMossos
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Ladenúncia es
manté i aniran
a judici
La denúncia dels
Mossos d’Esquadra
contra Melcior, Gas-
par i Baltasar es
manté i els tres Reis
Mags aniran a judi-
ci en les pròximes
setmanes.

mar asprors entre el departa-
ment d’Interior i el consistori
de Sort després del conflicte
institucional creat per aquest
incident. S’ha de recordar que,
després que SEGRE destapés
la denúncia dels tres Reis Mags
per part dels Mossos, l’ajunta-
ment va emetre un comunicat
en el qual va donar suport a

Melcior, Gaspar i Baltasar, cir-
cumstància que va provocar
cert malestar a Interior.Alins
va aclarir ahir que “el que s’ha
solucionat és aquest conflicte
polític; desconec com està la
denúncia judicial”. Un porta-
veu dels Mossos d’Esquadra va
informar ahir que segueix en-
davant.
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