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VÍDEO La dona detinguda ahir a
casa de Mainat queda en llibertat
La dona va ser arrestada ahir i ha passat aquest dissabte a disposició judicial

Imatge d'arxiu | CCVic

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir ahir dues persones a casa de Josep Maria Mainat. Un
dels detinguts és un home acusat d'un delicte de violència de gènere i l'altra, una dona acusada
de furt a l'interior del domicili del prestigiós productor. La dona ha passat aquest dissabte a
disposició judicial i ha estat deixada en llibertat acusada d'un delicte de furt lleu. El jutge
assenyalarà en els pròxims dies la data del judici. Totes dues detencions van tenir lloc dins del
domicili de Mainat, al barri d'Horta. El membre de la Trinca no hi era perquè aquests dies viu amb
els seus dos fills petits en una casa que té a Canet de Mar.
Els fets van tenir lloc davant de les càmeres de diversos mitjans que feien guàrdia al domicili de
Mainat. La seva esposa està sent investigada per un intent d'assassinat. Les càmeres van arribar
ahir al migdia a casa del productor i van enregistrar una dona sortint del domicili amb maletes i
molt alterada. Va dir que era l'exnòvia d'un "escort" que l'esposa del Mainat havia contractat. La
dona volia que li tornessin la seva documentació i pertinences.
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? Rocco Steinhäuser (@ROCCOCITY) October 2, 2020
(https://twitter.com/ROCCOCITY/status/1312001492874911744?ref_src=twsrc%5Etfw)
Comunicat del fill gran de Mainat
El fill del cantant de La Trinca, Pol Mainat, ha emès el primer comunicat de la familia per explicar
les últimes informacions que han anat sorgint en les últimes hores. Ha volgut posar èmfasi en el
fet que la família "desconeix" la participació i fins i tot l'existència de les persones que han anat
introduint-se en el relat dels fets. L'escrit l'ha publicat el periodista de La Vanguardia, Toni
Muñoz:

Este es el comunicado de Pol Mainat sobre el sainete de esta mañana del escort y compañía.
Deja claro que son amigos de la esposa de su padre del que no tenían ningún conocimiento.
Dice que la mujer quiere ?destruir? su familia. En breve en @LaVanguardia
(https://twitter.com/LaVanguardia?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/jNk8MWYc0T
(https://t.co/jNk8MWYc0T)
? Toni Muñoz (@tonimunoz) October 2, 2020
(https://twitter.com/tonimunoz/status/1312076397544964099?ref_src=twsrc%5Etfw)
La dona de Mainat el va estafar dues setmanes després d'intentar assassinar-lo
Angela Dobrowolski, la dona de Josep Maria Mainat, va estafar 4.100 euros al seu exmarit dues
setmanes després d'intentar assassinar-lo. La dona va falsificar la firma del productor televisiu i
exmembre de La Trinca en dos talons que va acabar cobrant. Un cop descobert l'engany, els
Mossos la van detenir el 21 de setembre, segons informa La Vanguardia.
(https://www.lavanguardia.com/sucesos/20201001/483776798783/mujer-mainat-falsifico-chequesintento-asesinato.html)
El jutjat d'instrucció 32 de Barcelona ha acabat resolent el cas decretant-ne la llibertat. En paral·lel
està a punt de finalitzar la investigació sobre si Dobrowolski va intentar assassinar a Mainat amb la
intenció d'evitar el divorci i aconseguir una herència multimilionària.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/209446/intent-assassinat-josep-maria-mainat-mans-sevadona) Dues setmanes abans de l'estafa dels talons, els Mossos ja havien detingut la dona
després de trobar indicis que va intentar matar al seu marit diabètic administrant-li insulina
mentre dormia. Fet que el va fer entrar en coma. En aquest cas el jutge va deixar-la en llibertat
amb càrrecs i investigada per intent d'assassinat amb traïdoria, i amb l'obligació de presentar-se a
firmar al jutjat cada setmana.
L'estafa dels talons se situa després d'haver-se divorciat de Mainat. Dobrowlski va agafar el
talonari del productor i va firmar dos talons posant la seva germana com a beneficiària, per així
tapar l'engany. En total va retirar 4.100 euros: 2.900 euros en un, i en l'antre 1.200 euros. Els
Mossos van veure que la denúncia de Mainat contra Dobrowlski era versemblant quan van
comprovar que en el moment en què es van treure els diners del banc la germana estava
ingressada a l'hospital.
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