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TRIBUNALS
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El dijous 27 de novembre, va que-
dar vist per a sentència a l’Audiència
Provincial de Tarragona el judici con-
tra la xarxa d’abús de menors i porno-
grafia infantil que va ser destapada a
Tortosa l’any 2016. Finalment el tribu-
nal només ha pogut jutjar quatre dels
set acusats, ja que els tres principals
encausats -i tres que van captar me-
nors a Tortosa- estan fugits de la justí-
cia i declarats en rebel·lia. 

En la darrera sessió, la Fiscalia va
elevar a definitives les conclusions
provisionals i va mantindre la petició
de penes contra els quatre proces-
sats que han pogut ser jutjats. Es trac-
ta de Fernando A., un exertzaina amb
condemnes anteriors per abusos a
menors, que s’enfronta a 1.028 anys
de presó; Martín Rafael C., per a qui la

fiscalia demana 1.016 anys de presó;
José C., que afronta una petició de
1.088 anys, i Miguel A., amb una peti-
ció de 576 anys. Estan acusats dels
suposats delictes de corrupció de me-
nors, abusos sexuals, distribució de
pornografia infantil i pertinença a or-
ganització criminal. En acabar el judici
la Fiscalia va sol·licitar de nou presó
provisional per als tres processats
que estaven en llibertat. El tribunal,
per a evitar risc de fugida, va ordenar
la detenció judicial dels tres hòmens
el mateix dijous i divendres va enviar-
los a la presó.

UN DELS CASOS “MÉS GREUS” A
L’ESTAT El cas es va destapar l’any
2016 a Tortosa quan els professio-
nals d’un centre de menors tutelats
va donar la veu d’alerta als Mossos
d’Esquadra. L’avís va permetre des-

mantellar la xarxa, que havia captat
menors a Tortosa (amb almenys  set-
ze víctimes), Barcelona, València, el
Marroc, Romania, Tailàndia o Viet-
nam, entre d’altres països. En total la
investigació va poder identificar 103
víctimes, algunes de les quals van tes-
tificar en el judici. L’epicentre de tota
la xarxa de producció i gravació de
pornografia infantil estava ubicat a
Tortosa des d’on operaven Jean Luc
A. Christian B. i Youness N, ara fugits
de la justícia. Els investigadors han
pogut recuperar més d’un milió de ví-
deos i fotografies pornogràfiques. Se-
gons l’advocat de la Generalitat, Ma-
rià Vallès, els agents que han partici-
pat en el judici van declarar que este
ha estat “un dels casos més greus
que hi ha hagut a l’Estat perquè la
captació de menors es feia aquí, da-
vant els nostres nassos”. ■

Els pedòfils que formaven part de la xarxa
d’abús sexual destapada a Tortosa
esperaran la sentència des de la presó
Els tres principals acusats, que van establir-se a Tortosa el 2011, estan fugits de la justícia

Una exposició recull els
exemples de l’arquitectura
renaixentista de Tortosa 
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Amb el lema El temps retorna.
500 anys del Renaixement a la Ca-
talunya Nova, el Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya, l’Escola d’Arqui-
tectura de la URV i l’Arquebisbat de
Tarragona organitzen una exposi-
ció i unes jornades a Tortosa per a
donar a conèixer com es va desen-
volupar l’arquitectura renaixentista
a la ciutat, ara fa 500 anys durant
el segle XVI. El Renaixement, el mo-
viment artístic que va nàixer a Ità-
lia sota el nom del Quattrocento,
va trigar a arrelar al nostre país i el
seu desenvolupament va quedar
reduït a unes poques zones disper-
ses. Precisament una de les àrees
amb major nombre de mostres ar-
quitectòniques renaixentistes són
el camp de Tarragona i les Terres
de l’Ebre. L’exposició El temps re-
torna. 500 anys del Renaixement
a la Catalunya Nova recull els

exemples més rellevants d’esta ar-
quitectura i es podrà visitar al cen-
tre d’Interpretació del Renaixe-
ment de Tortosa fins al 29 de des-
embre.

Pel que fa a les jornades comp-
taran amb tres sessions els dies 5,
11 i 22 de desembre. Este dijous
arrancaran amb la xarrada La uni-
versitat dominica de Tortosa
(1529-1717) a càrrec d’Enric Que-
rol i la presentació i inauguració de
l’exposició. Per a la jornada del dia
11, la conservadora i restauradora
de la Unitat de Conservació i Res-
tauració de Béns de la Diputació
de Tarragona, Blanca Muñoz, farà
una xarrada sobre la restauració
del Llibre d’albarans (1593-1605)
de la Ciutat de Tortosa, i l’historia-
dor Hilari Muñoz parlarà el Renai-
xement a les Terres de l’Ebre més
enllà de Tortosa. La jornada acaba-
rà el diumenge 22  amb una visita
guiada als Reials Col·legis. ■


