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A presó dues dones per distribuir
pornografia infantil en un grup de
WhatsApp a Vilanova i la Geltrú
Les detingudes, que són cunyades, no van aclarir a la policia l'origen de les
imatges i per què les van difondre en aquest xat de pares d'una escola
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria del Garraf van detenir el
passat dimarts 21 de febrer dues dones de 36 i 43 anys i veïnes de Vilanova i la Geltrú, com a
presumptes autores d'un delicte de possessió i distribució de material pornogràfic de menors.
La investigació es va iniciar el dia anterior, dilluns 20, quan la policia catalana va rebre l'avís que
una dona havia difós un vídeo de pornografia infantil a un grup de famílies d'una escola del municipi
a través de l'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp.
En les imatges no s'observa res que permeti identificar ni víctima, ni autor, ni tampoc el lloc dels
fets. Per aquest motiu, els investigadors van iniciar les gestions escaients per arribar a l'origen
inicial de les imatges i van citar a dependències policials la presumpta autora de la difusió de les
imatges.
En base a les manifestacions de diversos testimonis i la informació facilitada per la mateixa
detinguda en la seva declaració, els investigadors també van detenir la seva cunyada com a
presumpta autora del mateix delicte de possessió i distribució de pornografia infantil, ja que aquesta
és la que hauria fet, presumptament per error, la difusió al grup de pares. A més, els agents van
comissar els dos telèfons mòbils de les detingudes.
A comissaria i davant de la barrera lingüística, els investigadors van demanar la presència d'un
intèrpret, que va donar respostes contradictòries a les preguntes formulades pels agents. Segons
informa en un comunicat els Mossos d'Esquadra, tot i no respondre a un "perfil de pedòfil comú",
es va encausar les dues dones pel fet que intentessin ocultar informació als agents, juntament
amb la gravetat de la gravació va ser determinant per a la seva detenció.
Les dues detingudes van passar a disposició judicial i la jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 7
va decretar el seu ingrés a presó. La investigació continua oberta.
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