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La víctima dels assalts en una
masia de la Segarra: «No em van
preguntar pels diners. Em volien
matar»
La fiscalia conclou que l'exparella del propietari de la casa, juntament amb una
parella d'amics, van planificar els robatoris
"A mi no em van preguntar res. No volien diners. Em volien matar", ha assegurat el propietari de
la casa de Gàver, a Estaràs (Segarra), assaltada en dues ocasions l'any 2013. Visiblement afectat,
ha declarat aquest dijous a l'Audiència de Lleida com en el primer assalt, el 23 de febrer de 2013,
un dels assaltants li va obrir el cap amb la culata d'una pistola i com en el segon assalt, el 17
d'agost del mateix any, un altre el va disparar directament, sense intercanviar paraula, quan va
accedir a l'habitatge.
"El dia després del primer assalt ja vaig saber que la meva exdona hi estava darrere", ha dit.
També ho pensen així els investigadors dels Mossos d'Esquadra que van declarar dimecres i el
ministeri fiscal, que en el seu informe, ha conclòs aquest dijous que tant l'exparella del propietari
com una parella d'amics seus van idear i planificar els robatoris.
El propietari de la masia ha explicat que la relació amb la seva exparella era d'anar als jutjats per
reclamar la custòdia dels seus dos fills ja que, segons ell, no vivien en un entorn sa amb la seva
mare. Finalment el jutjat va concedir la custòdia al pare i només dos mesos després es va produir
el primer dels dos assalts a la masia, que l'home ha qualificat d'"intents d'assassinat". En cap
dels dos assalts els fills de la parella, que tenien 11 i 13 anys llavors, estaven a casa.
Un primer intent de robatori, la nit del 23 de febrer del 2013, no es va dur finalment a terme
perquè l'home va aconseguir entrar a casa i tancar-s'hi després que un dels assaltants el
colpegés al cap. En el segon assalt, el 17 d'agost del 2013, tres encaputxats van aconseguir
entrar a la casa, lligar i emmordassar el pare, el tiet i la parella del propietari de la masia i van
disparar l'home. Els fets van passar al nucli de Gàver, en una masia situada al punt quilomètric 5,9
de l'LV-1005.
L'home ha explicat que en el segon assalt va sentir com la seva parella cridava "avi" i va anar
corrents per veure què passava. "Només obrir la porta em van disparar", ha dit. Llavors, va sortir
cap al magatzem a buscar alguna cosa per defensar-se i quan va tornar els assaltants marxaven
corrents, ha relatat. "Eren tres i qui em va disparar era alt", ha concretat. Ha afegit que anaven
amb la cara tapada i que van aconseguir endur-se uns 200 euros que tenia en una caixa forta del
despatx on guarda documentació.
"Els metges em van dir que era un miracle que estigués viu perquè si la bala hagués entrat
recte en comptes de costat, hauria mort ja que va entrar fregant la vena aorta", ha explicat.
L'home duu la bala encara al pit perquè els metges van considerar molt arriscat treure-la.
"Aquesta era la sorpresa que et preparava la mama"
Tant ell com la seva parella han declarat que dies després dels fets, es van asseure amb els dos
fills d'ell per parlar del que havia passat perquè sortia informació als mitjans de comunicació. "Els
meus fills, sorpresos, em van dir que aquesta era la sorpresa que t'estava preparant la mama",
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ha declarat ell. "Els nens ens van dir que la seva mare els va dir diverses vegades que estava
preparant una gran sorpresa pel pare", ha coincidit ella, que s'ha preguntat "era aquesta la gran
sorpresa?".
"Els diners no podran pagar el mal que li van fer al meu tiet, al meu pare, a la meva parella i a
mi", ha assegurat l'home. "És una cosa que no s'oblida mai i que et causa intranquil·litat perquè
veus gent i penses qui és o què fa", ha afegit. La seva parella ha explicat que per ella el pitjor és
recordar "una cosa freda al front" (perquè la van encanonar) i les paraules de "a tu et mataré"
que li va dir un dels assaltants mentre la cordaven de mans i peus.
A ella, ha explicat, li van preguntar on eren les caixes fortes i li van preguntar la combinació, "però
jo no la sabia", ha dit. Assegura que va passar "molta por". "Estava convençuda que venien a fer
mal. Mai he tingut cap dubte d'on venien. Se'm va fer etern", ha conclòs.
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