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El P. Calassanç Balagué

i Bosch
Sacerdot escolapi

Ha estat cridat a la Casa del Pare, el dia 31 d’octubre de
2006, a 75 anys d’edat i 59 de vida religiosa

El P. Provincial de l’Escola Pia de Catalunya, les comunitats escolà-
pies de Sant Antoni i Santa Eulàlia, els seus germans Mariana-
Manel, Sara-Pere, Maria-Alberto i Narcís-M. Teresa, nebots, cosins i
familiars tots, us conviden a pregar i recordar-lo en l’Eucaristia que
se celebrarà el dissabte dia 4 de novembre, a les 11 h, a l’església de
l’Escola Pia de Sant Antoni (Ronda Sant Pau, 72), de Barcelona.

Anuncis a Classificats
i publicació d’esqueles

al diari a v u i

✆ 902 17 85 85

SUCCESSOS
Busquen un jove
desaparegut des de
dimarts a Cambrils
La família de Joel Garriga Asen-
sio, de 22 anys, ha fet una crida
a tothom que pugui aportar pis-
tes sobre el parador del jove.
Garriga va desaparèixer di-
marts vestit amb un jersei blau,
pantalons negres i calçat espor-
tiu blanc. Tant la família com
l’Ajuntament de Cambrils han
demanat col·laboració ciutada-
na i han destacat que el noi ne-
cessita una medicació.

IMMIGRACIÓ
Avorten un assalt a
la tanca que separa
Melilla del Marroc
Les forces de seguretat marro-
quines van evitar dimecres l’as-
salt de 20 immigrants subsaha-
rians a la tanca fronterera que
separa el Marroc de Melilla.
Quatre dels assaltants van ser
detinguts i la resta va aconse-
guir fugir. El 30 d’octubre ja
havia estat avortat un assalt de
característiques similars prota-
gonitzat per 14 immigrants.

JUSTÍCIA
L’Ajuntament haurà
de pagar per la mort
d’un motorista
L’Ajuntament de Barcelona
haurà de pagar 120.202 euros a
la família del motorista que va
morir el 2001 quan va caure del
ciclomotor. La sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia con-
clou que “l’única causa de l’ac-
cident va ser el mal estat del
paviment” i descarta qualsevol
temeritat del conductor.

SUCCESSOS
Desallotgen 30
vivendes a Cunit
per danys a l’edifici
Els Bombers de la Generalitat
van desallotjar ahir 30 habitat-
ges d’un bloc de cinc pisos a
Cunit pel risc d’esfondrament,
segons van informar els bom-
bers. Unes obres al restaurant
La Ponderosa, on s’haurien eli-
minat dos murs, haurien causat
greus danys en dos pilars i es-
querdes importantys al primer
pis, motiu pel qual es va orde-
nar el desallotjament.

Copd’ull

TRIBUNALS

L’home confós per un
violador busca proves
per revisar el seu cas
| Ahmed Tommouhi ha passat 15 anys tancat entre
reixes|Assegura tenir un nou testimoni que l’exculpa

Jordi Panyella
BARCELONA

Ahmed Tommouhi ha pas-
sat quinze anys a la presó
per unes violacions que ell
sempre ha dit que no va co-
metre. De les quatre con-
demnes amb una pena que
supera els cent anys, en un
dels casos va quedar de-
mostrat que el responsable
de l’agressió sexual havia
estat una altra persona, An-
tonio García Carbonell,
amb una gran semblança fí-
sica amb ell. Ara, un cop al
carrer –va aconseguir la lli-
bertat condicional el 18 de
setembre passat– Tom-
mouhi continua treballant
per demostrar la seva inno-
cència en tots els casos i
busca proves que li perme-
tin revisar el cas.

La revisió d’un procés ju-
dicial amb una sentència
que ha esdevingut ferma
només es pot proposar si
apareixen fets nous. Un
d’aquests podria ser el tes-
timoni d’una persona que

sosté que ha sentit a García
Carbonell riure’s de la situ-
ació de Tommouhi perquè
estava carregant amb les
condemnes d’unes violaci-
ons que en realitat havia
comès ell. Tommouhi va co-
nèixer aquesta persona du-
rant la seva llarga estada a
la presó i el seu advocat,
Jordi Claret, creu que pot
ser prou consistent per fo-
namentar la petició de revi-
sió.

Dos homes
Els fes pels quals va ser em-
presonat i condemnat
aquest ciutadà marroquí
van passar el 1991 quan di-
verses dones van ser ataca-
des i agredides per dos
homes. Tommouhi va ser
detingut amb el seu amic
Abderrazak Mounib i des
d’un primer moment tots
dos van defensar que es
tractava d’un malentès, fet
pel qual mai van acceptar
que es demanés l’indult per
a ells, tampoc quan ho va
fer la fiscalia. Mounib tam-

poc hauria tingut ocasió de
beneficiar-se’n perquè va
morir estant a la presó.

El camí de Tommouhi
per recuperar la seva digni-
tat serà llarg i ple de traves.
Ahir mateix, per exemple,
va acudir a l’Audiència de
Barcelona per reclamar els
objectes que li van ser in-
cautats quan va ser detin-
gut i que s’han perdut.
L’home ha guardat durant
tots aquests anys un albarà
del dipòsit judicial de peces
de convicció amb data del 5
de maig del 1993. Al docu-
ment s’hi fa constar tot de
peces de roba i objectes per-
sonals com un rellotge o
cintes de casset. L’albarà,
consignat amb el número
1858/93, encara existeix,
però els objectes no aparei-
xen per cap costat.

Tommouhi vol recuperar
les seves velles pertinences,
però sobretot vol que es faci
justícia. “Si no es neteja el
meu nom mai seré un
home lliure, encara que ara
sigui al carrer”, explica. ■

Ahmed Tommouhi ahir a l’Audiència de Barcelona amb el seu advocat Jordi Claret ■ F. MELCION


