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Una sospita d'assassinat retarda el
judici per la pornovenjança a la
Guàrdia Urbana de Barcelona
L'advocat de la víctima demana un ajornament a causa de l'"estat emocional" de
la seva clienta, parella d'un agent que podria haver estat calcinat al maleter d'un
cotxe | El jutjat fixa la nova data de la vista en el proper 26 d'octubre

El sotsinspector de la Guàrdia Urbana assegut al banc dels acusats Foto: Europa Press

El jutjat penal 17 de Barcelona ha ajornat el judici a un sotsinspector de la Guàrdia Urbana de
Barcelona per la difusió d'una foto sexual de la seva exnòvia
(http://www.naciodigital.cat/noticia/129199/pornovenjanca/guardia/urbana/barcelona) , també
agent del cos, segons ha informat aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC). Estava previst que el judici se celebrés el 15 de maig però s'ha suspès perquè l'advocat
de la víctima ha demanat un ajornament a causa del "estat emocional" de la seva clienta i se
celebrarà el 26 d'octubre a les 9.30 hores.
El motiu és que la seva actual parella porta desapareguda diverses setmanes i se sospita que
hagi estat assassinat, després de trobar-se el seu cotxe en una pista forestal al pantà de Foix, a
Castellet i la Gornal (Barcelona), amb un cadàver cremat al maleter. Tots els indicis recollits fins
ara indiquen que la víctima pot ser aquest policia
(http://www.naciodigital.cat/noticia/130566/cos/localitzat/cotxe/cremat/al/panta/foix/guardia/urba/b
arcelona) , ja que des de la desaparició no ha aparegut i s'ha trobat una pròtesi d'esquena que
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coincideix amb la que portava, han informat a Europa Press fonts pròximes al cas.
No obstant això, des del Jutjat d'Instrucció 8 de Vilanova i els Mossos d'Esquadra estan a l'espera
de les proves d'ADN que confirmin la seva identitat, ja que el cadàver estava completament
calcinat.
Delicte contra la intimitat
El judici ja s'hauria d'haver celebrat el 28 d'abril però es va suspendre per un canvi en l'escrit
d'acusació que va fer que la defensa sol·licités més temps per poder preparar el judici. El fiscal
demana tres anys de presó per al subinspector per un delicte contra la intimitat, en la modalitat de
descobriment i revelació de secrets amb difusió a tercers.
Els fets es remunten a 2008 quan la víctima, de 23 anys, va decidir trencar la relació amb un cap
de la Urbana, de 36, amb qui portava uns mesos de relació sentimental. El cap, que ha anat
ascendint en el cos fins a sotsinspector, enfadat amb l'actitud de la que era la seva nòvia, va
entrar en el seu correu electrònic i enviar-les comprometedora a tots els seus contactes, emplaçantlos a contactar amb ella per demanar-li sexe.
L'Ajuntament de Barcelona no actuarà sobre aquesta pornovenjança fins que no se celebri el judici i
hi hagi sentència
(http://www.naciodigital.cat/noticia/129502/barcelona/no/actuara/sobre/pornovenjanca/guardia/urb
ana/fins/no/hagi/sentencia) , segons va afirmar el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens.
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