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Condemnat a 22 anys i mig de presó per
matar l’exparella a ganivetades a Sallent
ALBA IGLESIAS
Manresa

L’Audiència de Barcelona ha
condemnat Antonio Rodríguez
Martínez a 22 anys i mig de presó
per assassinar a ganivetades la seva exparella, Carmen García Arjona, el 21 de març del 2006 a la
nit a Sallent. El jutge considera
que Rodríguez Martínez és autor
responsable d’un delicte d’assassinat amb els agreujants de traïdoria, acarnissament i parentiu.
Amb tot, ha imposat la pena mínima per cometre aquest delicte
(que va de 22 anys i mig a 25) perquè considera que la pena ja és
«suficient i adequada».
Rodríguez Martínez, de 40 anys
i més conegut com a Antoñaco el
gallec, també ha estat condemnat
a la prohibició d’anar a Sallent i
d’acostar-se a menys de 1.000 metres als pares, fills i germans de la
víctima els propers 32 anys i mig;
com també a indemnitzar els dos
fills de la víctima (anteriors a la
relació amb l’assassí) amb
120.000 euros cadascun; amb
60.000 euros els pares; i amb
25.000 euros cada un dels tres germans de Carmen García Arjona.
Després del judici celebrat a
l’Audiència de Barcelona la setmana del 19 al 23 de maig, el jurat
va declarar culpable per unanimitat Antonio Rodríguez Martínez
de matar la seva dona, i va donar
per provat que va actuar amb traïdoria, que va provocar més dolor
a la víctima quan era a terra, amb
les ganivetades, cops i insults; i
que hi havia una relació de parentiu, ja que van mantenir una relació sentimental i van conviure. A
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Antonio Rodríguez Martínez durant el judici, el 19 de maig passat

més, en el seu veredicte, el jurat va
refusar els atenuants sol·licitats
per la defensa del processat, com
l’alcoholisme, que hauria afectat
les seves condicions mentals; la
confessió, ja que va trucar al telèfon d’emergència quan la dona
estava ferida mortalment; i el penediment. Davant d’aquest veredicte, el ministeri fiscal va elevar
de 19 a 25 anys la pena de presó
per a Rodríguez Martínez, la mateixa que l’acusació particular i
que l’advocat de l’estat. Per la seva banda, la defensa, davant el veredicte del jurat, va demanar que
se li imposés la pena mínima prevista en aquests casos, de 22 anys i

mig de presó, condemna que finalment rebrà Antonio Rodríguez Martínez.
El jutge ha condemnat Rodríguez Martínez a la pena mínima pel
delicte d’assassinat amb els
agreujants de traïdoria, acarnissament i parentesc (que va de 22
anys i mig a 25), i en la sentència
es considera que, tot i reconèixer
la gravetat de la conducta, es fixa
el mínim imponible perquè ja es
considera «suficient i adequada la
pena, estimant que no hi ha cap raó
que motivi la imposició d’una pena
més elevada».
El tràgic succés va passar a 2/4
de 12 la nit del 21 de maig del

La consellera Tura destaca a Manresa
els avantatges de la llei de mediació
A. IGLESIAS/Manresa

La possibilitat de resoldre els
conflictes de l’àmbit del dret privat sense passar per la judicialització i, de retruc, descarregar de
feina ordinària els jutjats de Catalunya són els dos principals avantatges que va destacar la consellera de Justícia, Montserrat Tura,
del nou projecte de llei de mediació, abans-d’ahir al vespre en el
marc d’un sopar-col·loqui organitzat per la Cambra de Comerç
de Manresa al restaurant Escola
Joviat de Manresa.
Montserrat Tura va explicar en
el seu discurs que el projecte de
llei de mediació, que va ser aprovat el 27 de maig passat, servirà
d’eina per solucionar aquells conflictes sorgits de la convivència
ciutadana i social (en què s’ha
trencat la comunicació entre les
parts) sense passar pels jutjats. La
consellera va argumentar que,
d’una banda, la sentència que dicta el jutge «és una imposició, que
moltes vegades no satisfà cap de les

parts implicades», i que, de l’altra,
aquests temes relacionats amb
l’àmbit civil o bé amb l’àmbit privat, que es podrien resoldre mitjançant el diàleg, «poden fer perdre molts diners i molt temps a l’administració». Així, va assenyalar
que «el 70 % dels casos que s’acullen a la mediació arriben a un
acord, i el 90 % considera que allò
que s’ha acordat és just».
La consellera va recordar que
per poder fer aquest pas no n’hi
ha prou de modificar la llei, sinó
que «hem de canviar una mica la
mentalitat i ser capaços d’entendre’ns amb el veí de dalt, sense por-

«Aquella expressió tan
catalana del ‘parlant la
gent s’entén’ s’ha
d’aplicar en l’àmbit del
dret civil»

tar el conflicte als jutjats». Tura va
descriure el nou projecte de llei
com «una manera molt més civilitzada, i catalana, el del ‘parlant la
gent s’entén’, de solucionar els
conflictes, i que cadascú prengui la
responsabilitat que li toqui».
La consellera de Justícia també
va parlar a l’Escola Joviat de
Manresa, davant una cinquantena de persones relacionades amb
el món polític i empresarial, de la
«reforma revolucionària que viurà
l’oficina judicial gràcies a les noves
tecnologies, que ajudarà a agilitar
el procediment». Montserrat Tura
va explicar que Catalunya ha estat la primera comunitat autònoma a engegar un nou sistema que
permet fer les notificacions judicials via correu electrònic: «vam
signar un conveni amb el Col·legi
de Procuradors i amb advocats el
16 de maig passat, i en aquest període ens hem estalviat 20.562 desplaçaments per fer notificacions».
La titular de Justícia va avançar
que la voluntat del Govern és que

2006, quan Antonio Rodríguez
Martínez va anar fins a davant de
casa de Carmen García Arjona, a
Sallent, per esperar-la. Quan ella
va sortir amb el cotxe del garatge
per anar a treballar a la fàbrica
tèxtil Moisa, ell la va abordar i es
va asseure al seient del copilot.
Un cop ja havia iniciat el trajecte i
després de discutir, el cotxe es va
aturar a l’alçada del número 5 de
la Carretera Vella de Sallent, i Rodríguez va apunyalar Carmen repetides vegades, fet que li va causar la mort quasi immediatament.
Es declara provat que l’agressió
va ser de sorpresa, aprofitant que
la víctima era dins el vehicle i conduïa, i que després estava ferida a
terra, de manera que no es va poder defensar. També es declara
provat que Rodríguez li va clavar
puntades de peu mentre Carmen
era a terra i que la va insultar.
La defensa, que a l’inici va demanar l’absolució o una pena de
vuit anys de presó per homicidi,
justificant que Antonio Rodríguez aquella nit havia begut, i que
aquest «té una intolerància a l’alcohol que li impedeix entendre les
conseqüències dels seus actes», va
demanar la pena mínima després
que el jurat popular declarés en el
seu veredicte Antonio Rodríguez
culpable d’assassinat amb els
agreujants de traïdoria, acarnissament i parentesc: 22 anys i mig de
presó.
Amb la sentència dictada es tanca provisionalment (la sentència
és recorrible) el procés judicial
d’un succés que ha estat el primer
cas de violència de gènere mortal
confessat a la Catalunya central.
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Un tot terreny
avariat s’incendia
en un voral de
l’eix, a Avinyó
REDACCIÓ/Manresa

Un tot terreny Land Rover
Discovery es va incendiar ahir
quan passaven pocs minuts de
les cinc de la tarda, al quilòmetre 152 de l’eix transversal (C25), a l’alçada d’Avinyó. El vehicle es va incendiar després
d’avariar-se, un cop ja era aparcat al voral, i que el seu conductor, que respon a les inicials
de Josep S. C., veí de Manresa,
ja n’havia sortit. D’altra banda,
també ahir, a 1/4 de 7 de la tarda, un autobús va sortir de la
via a l’alçada de Gironella. En
cap dels dos incidents no s’han
de lamentar danys personals.

Unes 45 persones
participaran en un
curs per afrontar
urgències
REDACCIÓ/Manresa

Un total de 45 persones participaran dilluns que ve, dia 9, i
el dijous 12 de juny en un curs
destinat a formar regidors, policies locals i personal tècnic
d’ajuntaments implicats en situacions
d’emergències.
Aquesta iniciativa del Consell
Comarcal del Bages s’emmarca en el Pla d’Assistència i Suport en matèria de protecció
civil que ha nascut al Bages. En
el curs, teòric i pràctic, es donaran les eines bàsiques per desenvolupar tasques de protecció civil municipals.

ALBA IGLESIAS

Montserrat Tura en el moment d’arribar, rebuda per Manel Rosell

aquesta manera de treballar s’estengui a altres operacions, com
que els advocats puguin enviar les
demandes via e-mail al jutjat.
Aquestes iniciatives són pioneres
a Catalunya, però la intenció és
que en el futur es facin arreu de
l’estat.
Tura va afegir que mitjançant
aquesta reforma de l’oficina judicial també es pretén exercir un
control sobre el compliment de

les sentències i sobre «el nivell de
la feina que hi ha acumulada a cada jutjat, per buscar-hi solucions
abans no sigui massa tard»; a més
a més, va parlar d’un canvi necessari d’atenció a les víctimes.
La consellera de Justícia va elogiar la situació del futur Palau de
Justícia i va voler remarcar que
serà un espai «de creixença, on hi
haurà 15 jutjats, però que podrà
créixer en el futur».

