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● L’Audiència de Barce-
lona va començar a jutjar
ahir el bolivià Walter Flo-
res, que s’enfronta a onze
anys de presó acusat d’ha-
ver convertit en la seva
«esclava sexual» –en pa-
raules dels Mossos d’Es-
quadra– una menor d’11
anys, també boliviana, que
el 2005 va viatjar amb ell a
Espanya amb l’autoritza-
ció dels seus pares i va
quedar a càrrec seu.

La investigació va co-
mençar el 2006, quan un
company de pis del pro-
cessat i de la víctima, que
compartien una habitació
rellogada a Barcelona, va
denunciar que Flores abu-
sava de la menor. Els Mos-

sos van presentar-se al pis,
on hi havia set dones més, i
van trobar la nena tancada
en una habitació. «Estava
bastant espantada», va
apuntar ahir un agent.

L’acusat, de 34 anys, va
explicar que ell veia la me-
nor com la seva dona, ja
que, a Bolívia, «quan con-
vius amb la teva parella és
com si fos la teva dona da-
vant els ulls de la llei i de
l’església, encara que no
estiguis casat». Segons
Flores, va començar a
mantenir relacions amb la
nena quan tenia 12 anys i
mig, una edat que al seu
país es considera adequa-
da per casar-se o conviure.
Basant-se en aquests argu-
ments, l’advocat de Flo-

res, Javier Rodrigálvarez,
demana la seva absolució,
ja que entén que no se’l pot
condemnar perquè no sa-
bia que a l’Estat espanyol
la seva conducta consti-
tueix delicte.

Ahir també va declarar
la víctima, que ara té 14
anys i està tutelada per la
Generalitat, tot i que les
seves explicacions van ser
més confuses. La noia va
admetre per videoconfe-
rència que el processat era
«més que un amic», però
va matisar que ella no va
consentir les relacions se-
xuals. La menor, que cui-
nava i netejava per a l’acu-
sat, no estava escolaritza-
da i no es relacionava pràc-
ticament amb ningú.

Jutgen un home per haver convertit
en la seva «esclava sexual» una

menor que tenia a càrrec seu
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Condemnat a
presó per pegar
la dona i la filla
cridant «mira els
‘putos’ catalans»
● Barcelona. Un taxista
de Barcelona, de 53
anys, va acceptar ahir
una condemna d’un any
i nou mesos de presó
per haver insultat i pe-
gat la seva dona i la seva
filla de 18 anys. Els fets
van passar el 23 de ge-
ner del 2006, quan
l’acusat, amb un diari a
la mà, cridava «mira els
putos catalans» amb re-
lació a una notícia so-
bre el retorn dels arxius
de Salamanca. Després
va insultar la seva dona
i la va pegar a la cara i
també va mossegar la
filla. La fiscal, que ini-
cialment demanava
vuit anys de presó per a
l’acusat, va rebaixar-li
la pena per l’atenuant
d’alcoholisme, que
l’home va accep-
tar. / M.P.

Detingut per
agredir la seva
companya al mig
del carrer
● Tarragona. La Guàrdia
Urbana ha detingut un
veí de Tarragona, de 30
anys, per un presumpte
delicte de violència de
gènere. Els agents van
detenir l’home quan va
començar a insultar i
colpejar la seva compa-
nya al mig del car-
rer. / EL PUNT

La comissió de peticions
del Parlament va acceptar
la proposta ciutadana d’in-
tentar rescabalar l’honor
d’Ahmed Tommouhi, des-
prés d’haver passat quinze
anys empresonat tot i de-
clarar-se innocent de les
violacions a què va ser
condemnat el 1991, junta-
ment amb un compatriota
magribí que va morir a la
presó. Per això ahir la co-
missió va convidar l’exfis-
cal en cap del TSJC, José
Maria Mena, perquè els
il·lustrés dels possibles
canvis legislatius per evi-
tar nous errors judicials.

Mena va repassar el via-
crucis viscut per Tom-
mouhi i va confessar: «Te-
nia una angoixa personal i
professional de jubilar-me
abans d’aconseguir la seva
llibertat.» I així ha succeït.
El paleta magribí va ser
detingut el 1991 com a su-
posat autor de l’onada de
robatoris i violacions a
Tarragona i a l’àrea metro-
politana de Barcelona.
Quatre anys després va ser
detingut Antonio García
Carbonell –que en la fitxa
policial sembla el germà
bessó de Tommouhi– per

un modus operandi idèntic
d’assalts i violacions. Les
víctimes identificaven un
home morè i potser van
confondre l’àrab amb el
caló, llengua gitana i ma-
terna de Carbonell. El
1997 es va descobrir que
unes restes d’ADN d’una
agressió sexual coincidien
amb les del delinqüent es-
panyol. El Suprem va ac-
ceptar anul·lar una de les
condemnes a Tommouhi,

però davant la manca de
més proves que acredites-
sin la seva innocència va
recomanar a la fiscalia que
sol·licités el seu indult pels
altres tres casos, i així ho
va fer l’exfiscal el 1999. A
més, les víctimes i tres dels
quatre tribunals que van
jutjar Tommouhi mante-
nen la seva culpabilitat. El
govern del PP va denegar-
lo i el 30 d’abril passat el
govern socialista també va

refusar-ho «davant la pres-
sió dels grups que van de-
fensar la llei de violència
de gènere». Mena va afe-
gir que en els 43 anys de
fiscal «mai» s’ha trobat un
cas com el de Tommouhi,
que es negava a sol·licitar
l’indult i a tenir beneficis
penitenciaris «perquè així
no es restablia el seu ho-
nor». L’exfiscal va preci-
sar que en aquest cas l’in-
dult «no era per concedir

el perdó sinó per raó de
justícia».

L’indult, però, no ha-
gués netejat l’expedient de
Tommouhi, que des del
2006 està en llibertat con-
dicional. El 2009, quan
compleixi la condemna,
haurà d’esperar cinc anys
més perquè se li cancel·lin
els antecedents delictius i
així es veurà abocat a tor-
nar al seu país malgrat que
ha reagrupat aquí la seva
família. Mena va advocar
que es reclami la «discre-
cionalitat de l’administra-
ció» per tal que el govern
espanyol apliqui «l’excep-
cionalitat del cas» i netegi
l’expedient de Tommouhi,
compromís que va assumir
el president de la comis-
sió, Antoni Comín. La se-
gona proposta de Mena és
que es reclami al Congrés
una modificació de la llei
d’enjudiciament criminal
perquè els acusats de vio-
lacions puguin ser jutjats
per dos tribunals diferents,
com els imputats per as-
sassinat, i així garantir una
seguretat processal, «tal
com el 1996 Nacions Uni-
des ja va exigir a l’Estat es-
panyol», va afirmar Mena.

El Parlament vol netejar l’expedient
penal de l’home confós per un violador

Recull una proposta de l’exfiscal en cap, que va promoure un indult a Tommouhi, ara denegat

L’exfiscal, José Maria Mena, i Ahmed Tommouhi, ahir al Parlament. / TELEVISIÓ DE CATALUNYA

● Tots els grups parlamentaris catalans van
acordar ahir, en la comissió de peticions, de-
manar al govern de l’Estat espanyol que can-
cel·li els antecedents delictius d’Ahmed Tom-

MAYTE PIULACHS / Barcelona mouhi, un ciutadà marroquí que ha passat 15
anys a la presó per haver estat confós per un
violador i que el 2009 complirà la condemna,
però els seus antecedents no s’anul·laran fins
d’aquí a cinc anys. Els parlamentaris van reco-

llir la proposta que va fer-los l’exfiscal en cap
del TSJC, José María Mena, a qui van convidar
perquè fes propostes per rescabalar Tommou-
hi, al qual ni el govern del PP ni ara el del PSOE
li han concedit l’indult recomanat pel Suprem.

� Homicida empresonat. El jutjat nú-
mero 2 de Balaguer (Noguera) va empre-
sonar ahir Miao You Long, el cuiner que
diumenge va degollar Xahangsheng Ling,
l’amo del restaurant xinès Ni Hao, on tre-
ballava des de feia poc. El presumpte ho-

micida no va col·laborar gens a aclarir els
fets durant la seva declaració al jutjat. Pe-
rò cada cop pren més força la hipòtesi que
una discussió per un tema laboral entre el
treballador i el propietari del restaurant va
ser el desencadenant del crim. / ACN


