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Fiscalia demana 15 anys de presó a
tres nois acusats d'una violació en
grup a Cambrils
Els fets van passar dins un pis mentre una quinzena de persones celebraven la
revetlla de Sant Joan

L'Audiència de Tarragona | ACN

La fiscalia demana 15 anys de presó i 8 anys de llibertat vigilada per a tres nois acusats de violar
en grup una noia a Cambrils (Baix Camp). Els fets van passar el 2019 al pis d'un dels processats,
on una quinzena de persones celebraven la revetlla de Sant Joan. Segons el ministeri públic, els
tres individus van despullar la noia i la van penetrar vaginalment, un rere l'altre, mentre li
subjectaven els braços i les cames. Un d'ells també va introduir-li el penis a la boca.
L'escrit d'acusació relata que la víctima, en situació de bloqueig emocional, els deia "deixeu-me que
em feu mal" i "pareu si us plau", però que ells no van deixar-la fins que una amiga de la noia va
entrar a l'habitació i la víctima va dir-li "ajuda'm, treu-me d'aquí".
Actualment els processats tenen 22, 23 i 28 anys. Segons l'escrit d'acusació del ministeri fiscal,
tots van coincidir al domicili del primer, a Cambrils, on s'estava fent una festa amb unes quinze
persones. Durant la nit, aquest jove va establir amistat amb una de les participants de la festa i,
al cap d'una estona, tots dos van anar-se'n cap a l'habitació d'ell a parlar.
Segons la fiscalia, els altres dos processats també van entrar dins l'habitació i aleshores, detalla,
https://www.naciodigital.cat/noticia/216689/fiscalia-demana-15-anys-preso-tres-nois-acusats-violacio-grup-cambrils
Pagina 1 de 2

els tres homes van tancar la porta i ban abaixar la persiana de l'habitació de manera que l'estança
va quedar en penombra. En aquella situació, el segon processat va començar a dir que li traguessin
la roba.
"Després de deixar-la despullada, amb ànim libidinós i mentre dos dels acusats agafaven la dona
de braços i cames, un altre d'ells la penetrava vaginalment, intercanviant-se la posició fins que els
tres van penetrar-la", relata l'escrit del fiscal. Igualment un d'ells, sense que s'hagi pogut
concretar qui, va introduir-li el penis a la boca.
Com a conseqüència d'aquests fets la noia va patir un trastorn per estrès post-traumàtic i, segons
fiscalia, podria patir "seqüeles psicològiques en quant a la modificació de l'estructura psíquica per la
vivència traumàtica dels fets".
El ministeri fiscal acusa els tres joves d'un delicte continuat d'agressió sexual en concurs amb un
delicte de lesions psíquiques pel qual demana 15 anys de presó, la prohibició d'apropar-se a menys
de 500 metres de la víctima i de comunicar-se amb ella durant 20 anys, i 8 anys de llibertat
vigilada.
En concepte de responsabilitat civil, l'acusació pública sol·licita que els tres processats
indemnitzin la noia de forma conjunta, solidària i a parts iguals amb 10.000 euros pels danys
morals causats. El cas es jutjarà pròximament a l'Audiència de Tarragona.

https://www.naciodigital.cat/noticia/216689/fiscalia-demana-15-anys-preso-tres-nois-acusats-violacio-grup-cambrils
Pagina 2 de 2

