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Tres condemnats a
sis anys de presó per
tràfic d’òrgans

‘La diferència suma’, l’espectacle de la integració
BARCELONA Redacció

La Fundació Finestrelles va celebrar ahir a
l’auditori Axa de Barcelona La diferència su
ma, el seu espectacle benèfic anual a favor de
les persones amb discapacitat intel∙lectual.
Dirigit i presentat per Marcel Gorgori, l’obra
va proposar un recorregut per quatre àmbits

diferents –l’òpera, el cinema, la pintura i el
vi– amb les sopranos Isabel Gaudí i Maribel
Ortega, el tenor Carles Cosías i el pianista
Josep Buforn. L’objectiu últim d’aquesta au
dició era demostrar que l’excel∙lència en
qualsevol d’aquests camps es pot aconseguir
per vies diferents i encara que hi hagi dife
rències entre les persones. En tot cas, el re
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sultat final té un gran valor, perquè suma
esforços i enalteix el projecte. La Fundació
Finestrelles promou la defensa dels drets i la
dignitat de les persones amb discapacitat
intel∙lectual, en especial la seva integració
social i la promoció laboral. Entre els serveis
hi ha l’atenció residencial i la teràpia ocu
pacional.

La dona inconscient a Irun es podria
haver lligat i emmordassat ella mateixa
Sembla que l’Ertzaintza en té “proves físiques”, a més de la confessió de la jove
JOKIN LECUMBERRI
Bilbao

Per què ho va fer i com ho va fer;
aquestes són les dues principals in
cògnites que envolten el cas de la
dona que va aparèixer la setmana
passada lligada de mans i inconsci
ent a Irun (Guipúscoa) després que
l’Ertzaintza hagi descartat que fos
agredida per terceres persones i
treballi amb la hipòtesi que ella ma
teixa en sigui la responsable. És un
gir radical en la investigació d’un fet
ple d’ombres.
La jove de 24 anys va ser trobada
dimarts passat en un talús de difícil
accés al costat de la variant de la lo
calitat. Un ciclista que transitava
pel lloc va veure el cos entre unes
bardisses i va alertar la policia i
emergències. Eren dos quarts d’on
ze del matí.
La dona, que estava inconscient,
lligada de peus i mans per brides i
emmordassada amb cinta america
na, va haver de ser rescatada pels
bombers i, posteriorment, estabilit
zada pels equips sanitaris, que van
comprovar que les seves constants
vitals eren molt baixes i presentava
símptomes d’hipotèrmia, cosa que
demostra que feia hores que era al
lloc. Va arribar en estat de coma a
l’hospital de Donostia.
Al principi, per les condicions en
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Concentració a Irun en repulsa pel cas de la jove lligada de mans

què va ser trobada, les primeres hi
pòtesis van apuntar que la dona ha
via estat llançada al talús des de dalt
del parc Mendibil, vint metres per
sobre del lloc. La família va donar
avís de la seva desaparició quan es
va assabentar que no havia anat al
seu lloc de treball, al Centre Arru
penea de Aspace, i poc després la
policia va confirmar que aquella
identitat corresponia amb la de la
dona traslladada a l’hospital.
La incertesa i indignació aviat es

van expandir per Irun, on es va
apuntar a un nou cas de violència de
gènere. La resposta al succés va ser
multitudinària i el mateix ajunta
ment va convocar una junta de por
taveus per “condemnar unànime
ment” el que havia passat.
També els companys de feina de
la jove es van manifestar en senyal
de repulsa i dijous, dos dies després
de la troballa, més de 1.500 perso
nes es van concentrar en la cèntrica
plaça de l’Ensanche sota el lema

“Iruncontralaviolènciamasclista”.
Al seu torn, hi va haver veus que
denunciaven l’escàs control i il∙lu
minació del parc des d’on suposa
dament va ser llançada la dona, un
lloc situat a pocs metres del domici
li que comparteix amb la seva
germana.
La investigació, tot i això, ha fet
un gir de 180 graus des d’aleshores.
La jove, que està totalment recupe
rada, va recuperar la consciència el
mateixdimartsperòl’Ertzaintzano
li va prendre declaració fins que el
seu estat de salut va millorar. Se
gons fonts de la policia, als interro
gatoris presos a l’hospital, la dona
no va incriminar ni va acusar ningú
i, al final, va acabar reconeixent els
fets. En aquest sentit, la policia
autonòmica sembla que té “evidèn
cies físiques” que ella mateixa n’és
l’autora.
El cercle proper de la jove havia
dit que sí que hi havia alguna perso
namésimplicadaenelfet peròtam
poc no va apuntar cap a cap sospi
tós, alhora que va expressar el desig
de “deixar enrere” el que havia pas
sat. Malgrat l’hermetisme de la in
vestigació, sembla que la principal
hipòtesi policial des del comença
ment va ser la que ara es dona com a
única. En espera de més dades que
facin llum sobre l’ocorregut, l’estra
nyesa a la localitat és màxima.c

TRIBUNALS wL’Audiència
Provincial de Barcelona va
condemnar ahir a sis anys de
presó tres membres d’una
família d’origen marroquí per
tràfic il∙legal d’òrgans. El tri
bunal va considerar provat
que els acusats van oferir
6.000 euros un ciutadà marro
quí en situació de mendicitat a
canvi d’un dels seus ronyons
que seria trasplantat a un dels
condemnats.
Els fets recollits per la sentèn
cia que dicta l’Audiència rela
ten que un dels condemnats,
Toni, tenia una malaltia renal i
li tenien preparat un trasplan
tament de ronyó. El van infor
mar de la regulació existent i
el seu expedient va ser enviat a
l’hospital de Bellvitge. Com
que no tenia targeta sanitària,
es feia passar pel seu germà
Django, també condemnat. El
pare de Toni i Django van
buscar amb un altre dels ger
mans, Oussama, un donant
que es faria passar per un amic
de la família, convenint així els
requisits legals. El donant, un
home sense sostre, es va pene
dir de la decisió en l’últim
moment. És per això que el
pare, el seu fill Django i Oussa
ma van sortir a buscarlo i li
van pegar fina a causarli
diverses lesions. D’aquesta
manera, el cap del clan famili
ar acaba condemnat, a més,
per un delicte de coaccions
que afegeix sis mesos més a la
primera condemna. / Efe

Processat per
simular que besava
una líder de Podem
TRIBUNALS w L’empresari
Manuel Muñoz Medina que
va fer veure que besava la
líder de Podem a Andalusia,
Teresa Rodríguez, va ser
processat ahir per la justícia
sevillana, que ha considerat
que es tracta d’un presumpte
delicte contra la integritat
moral o atemptat a l’autoritat.
Així, la jutgessa dona deu dies
a la Fiscalia perquè es pronun
ciï sobre l’obertura d’un judici
oral prèvia qualificació dels
presumptes delictes. / Efe

Detingut per
amenaçar de matar
nens d’una escola
SUCCESSOS w La Policia Naci
onal de Madrid va detenir
ahir un home de nacionalitat
marroquina que va assaltar
una escola amb un pot amb
un presumpte verí amenaçant
de matar els alumnes al crit
d’“Al∙là és el més gran”. No es
van detectar danys personals,
tot i que l’home va ser detin
gut acusat d’amenaces, viola
ció de domicili i danys, atès
que va trencar una porta del
centre. Després de ser inter
rogat, la Policia no descarta
que l’home pateixi d’algun
tipus de trastorn mental. / EP

