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Dues vianants
ferides en un
atropellament
a Martorell

Els conflictes familiars lideren les consultes
al Servei d’Orientació Jurídica de Manresa

R REDACCIÓ/Manresa

R A. FELIP
R Manresa

Dues noies van resultar ferides lleus en ser atropellades dimarts al vespre a Martorell.
L’accident va tenir lloc cap a
2/4 de 8 a l’alçada del número 2
del carrer de Josep Pla. Les dues vianants, d’inicials I. C. C. i
G. V. T., van ser envestides per
un vehicle que conduïa J. M.A.
Fins al lloc dels fets es va desplaçar el SEM i la Policia Local. Afortunadament, només
van tenir ferides de caràcter
molt lleu.El conductor del cotxe en va sortir il·lès.

Troben un home
de Manresa que
havia desaparegut
de casa seva
La Policia Local de Manresa
va localitzar ahir un home de
68 anys d’edat que havia desaparegut de casa seva feia més
de vint-i-quatre hores.La família, amb domicili a la Balconada, havia denunciat la desaparició d’Antonio B. D. el migdia
del dia 11 de setembre, segons
fonts policials. Tot apunta que
l’home, que té pèrdua de memòria,no hauria sabut tornar a
casa seva. Antonio B. D. va ser
trobat al carrer d’Àlvar Aalto
de Manresa i va ser traslladat a
Sant Joan de Déu.

El Servei d’Orientació Jurídica
(SOJ) de Manresa,que facilita de
forma gratuïta un primer assessorament jurídic als ciutadans
que s’hi adrecen, va rebre durant
l’any passat més d’un miler de
consultes. Segons dades facilitades pel Col·legi d’Advocats de
Manresa,el 81 % de les consultes
van estar relacionades amb dret
civil, sobretot les derivades de
l’àmbit familiar: separacions, divorcis, adopcions, reclamacions
d’aliments, filiació i protecció de
menors,entre d’altres.El 9 % van
estar vinculades en l’àmbit social;
el 7 % a l’àmbit penal, que inclouen, entre d’altres, casos de violència a la llar; i el 3 % a altres temes, que van des de consultes de
dret mercantil fins a qüestions relacionades amb l’àmbit fiscal o
d’estrangeria. «Cada cop hi ha
més gent que utilitza el servei, sobretot per sol·licitar l’assistència
jurídica gratuïta», diu Josep Maria Badia,degà del Col·legi d’Advocats de Manresa.
L’augment de peticions del Servei d’Orientació Jurídica l’ha absorbit el Servei d’Orientació Mediadora, una eina complementària a la via judicial i on una tercera persona, el mediador, que és
designat per les parts, pel jutge o
pel Centre de Mediació Familiar
de Catalunya, intenta solucionar
conflictes que es donin en l’àmbit
familiar. «A diferència del SOJ,
quan un conflicte és atès per
aquest servei és perquè hi ha la

L’Audiència confirma la
condemna d’un capellà que va
abusar d’una noia deficient
R EFE/Barcelona

L’Audiència de Barcelona ha
desestimat el recurs d’apel·lació i
ha ratificat la sentència que condemna un sacerdot d’Igualada a
dos anys de presó i a una multa
de 18.000 euros per abusar sexualment d’una jove deficient.
Els magistrats consideren provat que la tarda del 14 de juny de
l’any 2000, el sacerdot Gregorio
Salgado, llavors de 48 anys, va
portar la víctima –una veïna seva– a la parròquia i, després d’acariciar-li els pits i el sexe i obligar-la a tocar-li el penis, es va
masturbar i va acabar ejaculant
sobre els pantalons de la noia.
Després va donar a la jove, de 24
anys d’edat,una bossa d’aperitius
que havia sobrat d’una romeria
celebrada dies enrere i li va demanar que a canvi no expliqués
res del que havia succeït.
En la seva sentència, el jutjat
penal número 1 de Barcelona va
condemnar el 23 de febrer del

2006 Gregorio Salgado per un
delicte d’abusos sexuals i li va
prohibir acostar-se a la víctima
durant quatre anys.
En el recurs d’apel·lació, es demanava la nul·litat de la prova
del pantaló, argumentant que, en
el judici, la víctima no va reconèixer la peça com a pròpia i va assenyalar que «al pantaló no li va
passar res, no es va tacar ni es va
mullar». La jutgessa ha desestimat la petició basant-se en el reconeixement de la peça per part
de la mare de la jove i ha apuntat
que és «lògic» que la víctima no
reconegués el pantaló en haver
transcorregut sis anys dels fets i
tenint en compte la discapacitat
psíquica del 65 % de la jove.
En el seu moment, el condemnat es va negar a donar una mostra d’ADN per comparar-la amb
les mostres de semen trobades en
el pantaló que portava la víctima
la tarda de la violació, al·legant
motius de consciència.
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Una advocada assistint un ciutadà en el servei de torn d’ofici

possibilitat de mediar i arribar a
acords, sense la necessitat de fer
un pas més enllà», diu Badia.
Pel que fa al perfil socioeconòmic de les persones que s’adrecen al SOJ de Manresa, el principal col·lectiu són els assalariats
(38,8 %), seguits d’altres grups
com pensionistes (37 %), persones sense atur (13,8 %), aturats

remunerats (7 %) i autònoms
(3%). Amb relació al sexe dels
usuaris del servei local,el 64,60%
són dones i el 35,40 %,homes.De
fet, aquesta és una tendència que
es repeteix en la majoria de
col·legis catalans.
El 76,2 % de les persones que
demanen ajuda als SOJ són catalanes, el 6,4 % de la resta de l’Es-

tat, el 8,6 % d’Àfrica i el 5,6 %
d’Amèrica.A grans trets, l’usuari
seria «persones entre 25 i 45 anys
que fan consultes vinculades a la
família o a la parella», explica Josep Maria Badia, degà del
col·legi.
El Col·legi d’Advocats de Manresa, així com el de Vic, són les
dues úniques seus on el català és
la llengua en la qual es fan la majoria de consultes (53,60 %). L’idioma castellà és,en proporció,el
més utilitzat arreu del país.
El Servei d’Orientació Jurídica
facilita gratuïtament als ciutadans que s’hi adrecen, preferentment del mateix partit judicial,
una primera orientació jurídica
en referència amb el problema
que els afecta. En cas que els fos
necessari recórrer als tribunals,el
SOJ també presta la informació
necessària per sol·licitar, si és el
cas, el reconeixement del dret a
l’assistència jurídica gratuïta. A
Manresa, el Servei d’Orientació
Jurídica és ubicat a la seu del
Col·legi d’Advocats, al carrer de
Sant Joan Baptista de la Salle,4-6
3r. Dos advocats treballen els dilluns i dimecres de les 4 a 1/4 de 7
de la tarda per atendre les consultes que s’adrecen al SOJ.

