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Es confirma l'escàpol de dos dels
condemnats per abús sexual a la
menor de 14 anys de Manresa
Cap dels dos s'ha presentat a la segona citació de l'Audiència de Barcelona
d'aquest dimarts per la petició de presó de la fiscalia

Imatge d'arxiu d'alguns dels condemnats sortint de l'Audiència Provincial | Gemma Aleman

L'Audiència de Barcelona ha ordenat la recerca i captura de dos dels cinc condemnats per abús
sexual a la menor de 14 anys de Manresa el 2016
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/84632/jutgen/sis/joves/violar/noia/14/anys/fabrica/ab
andonada/manresa) , en atenció a la petició del a Fiscalia i després que tampoc hagin comparegut
aquest dimarts davant del jutge. Cal recordar que la setmana passada ja ho va demanar per un
dels cinc condemnats
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/87655/dos/dels/condemnats/abus/sexual/manresa/pl
anten/jutge/vista/al/seu/ingres/preso) que es va absentar de la vista sense comunicar-ho i es
reservava el dret a fer-ho per a un segon condemnat sobre qui el seu advocat havia ajornat la
vista. Els dos condemnats que es troben en carca i captura són Daniel D. i Yordanis de J.
A més, les acusacions han demanat l'ingrés a presó per un altre dels condemnats, després de ja
fer-ho pels altres dos condemnats que sí que van comparèixer la setmana passada davant del
tribunal. L'Audiència hauria de resoldre properament les dues peticions de recerca i captura, i ha
citat els altres tres condemnats a mitjans de gener per comunicar-los, tots alhora, si ingressen a
presó o els mantenen en llibertat mentre la sentència no sigui ferma.
La secció 22 de l'Audiència ha celebrat una vista per a resoldre la situació personal per a un
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condemnat, ja que la setmana passada el seu advocat no hi podia assistir. Les acusacions han
demanat el seu ingrés a presó a causa de l'elevat risc de fuga, ja que la pena és superior als deu
anys de presó. La setmana passada van comparèixer dos dels quatre altres acusats, per qui
també es va demanar presó. Per un dels no compareixents, el seu advocat en va excusar
l'absència, i les acusacions van demanar una ordre de detenció. Pel cinquè condemnat, que
tampoc s'ha presentat aquest dimarts, s'ha demanat ara la seva captura.
Se sospita que els dos fugats, cosins i de nacionalitat cubana, podrien haver fugit del país, i de
moment no s'ha fet públic des de quin dia no han comparegut al jutjat a signar.
Les dues vistes s'han celebrat perquè la fiscalia vol que els cinc condemnats per abús sexual a
una menor a Manresa el 2016 ingressin immediatament a presó per complir la pena imposada
d'entre 10 i 12 anys de presó. Tots ells van ser condemnats per abús sexual i no per agressió
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/86713/condemnats/abus/sexual/no/agressio/cinc/del
s/sis/acusats/violar/grup/menor/manresa) , tal i com demanaven les acusacions.
L'advocat del condemnat que ha comparegut, David Maraver, creu que la fugida de dos dels
condemnats pot perjudicar la resta, però demana que no s'apliqui la presó al seu client perquè la
sentència encara no és ferma, la pena és menor a la sol·licitada inicialment i ell sí que ha
comparegut sempre que se l'ha citat.
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