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VINE AL PORT!

Activitats 

Exposicions

- Conferència ‘La defensa de la costa de Tarragona durant la Guerra Civil’ a 
càrrec d’Adrià Cabezas Sánchez
24 de gener 19h - Sala Arxiu del Port – Sense reserva prèvia
Més informació a https://www.porttarragona.cat/ca/port-i-ciutat/agenda-activitats

- ‘UN MAR DE LLUM’ – Experiència sensorial i lumínica
Fins al 29 de gener al Tinglado 2

- ‘INTERVALS’ de Josep Maria Codina. 
Del 19 de gener al 16 d’abril al Tinglado 1 (inauguració oberta 19 gener 19h)

ACN
Fiscalia de Tarragona presentarà 
un recurs d’apel·lació al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) davant la suspensió del 
judici de l’home acusat de violar 
la seva fillastra durant 18 anys. El 
fiscal sol·licita 43 anys de presó 
per l’investigat per diversos de-
lictes, com el delicte continuat 
d’agressió i abús sexual a una 
menor de setze anys. El tribunal 
va acceptar dimarts la petició 
de la defensa de la segona acu-
sada, mare de la víctima, que va 
sol·licitar suspendre el judici, al-
legant que ha prescrit el delicte 
d’omissió del deure de denunci-
ar pel qual està investigada. Ara, 
el fiscal espera la interlocutòria 
dels jutges per interposar el re-
curs, ja que la petició de la defen-
sa no es va fer en el moment pro-
cessal que es requereix. El judici 
va arrencar dimarts, dia que es 
va suspendre la vista, i s’havia de 
celebrar a porta tancada.

Segons l’escrit d’acusació del 
fiscal, els dos acusats han man-
tingut una relació sentimental 
durant divuit anys, de la qual 

han nascut dues filles. La víctima 
és filla de l’acusada fruit d’una 
relació anterior. El fiscal detalla 
que el padrastre va començar a 
abusar de la menor quan tenia 
sis o set anys fent-li tocaments i 

obligant-la a fer-li sexe oral. En 
els primers abusos, la mare de 
la víctima va sorprendre la seva 
parella amb la nena i li va expli-
car a la mare de l’acusat. La dona 
va preguntar a la menor si el pa-

drastre li havia fet alguna cosa i la 
víctima «sempre contestava que 
no», segons apunta el fiscal. A 
l’edat de 14 anys, l’acusat va inici-
ar les agressions amb penetració. 
La víctima va patir-les de forma 
diària i durant anys fins als 18 
anys, quan va intentar aturar-les. 
Llavors, assenyala el ministeri 
fiscal, l’acusat va amenaçar-la i li 
va dir que si es negava violaria a 
la seva germana menor. El fiscal 
descriu que la jove va marxar a 
viure als Estats Units l’agost de 
2019 arran de conèixer un noi 
per internet. Llavors, el processat 
li exigia vídeos sexuals i amena-
çava la jove amb què agrediria la 
seva germana si no accedia. El 
fiscal demana 18 anys per un de-
licte continuat d’agressió sexual 
a menor de 16 anys i dos més pel 
delicte contra la integritat moral. 
Alhora, sol·licita la prohibició de 
comunicar-se o aproximar-se a 
1.000 metres de la víctima du-
rant 20 anys. A banda, el minis-
teri públic demana, en concepte 
de responsabilitat civil, una in-
demnització de 72.800 euros per 
a la víctima.

JUDICIAL

Recorreran la suspensió del judici de 
l’acusat de violar la seva fillastra
La defensa de la mare de la víctima al·lega que el delicte d’omissió del deure de denunciar ha prescrit

ACN

L’inici del judici a la secció 4a de l’Audiència de Tarragona.

SOCIETAT
CAIXABANK

A la demarcació s’han ajudat a més de 8.090 persones el 2022.

Els voluntaris de CaixaBank han 
impulsat més de 1.120 accions
L’Associació de Voluntaris de 
CaixaBank a Tarragona va im-
pulsar durant l’any 2022 un to-
tal de 1.120 accions al Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre 
per ajudar a més de 8.097 per-
sones vulnerables en matèria 
d’educació financera i inserció 
laboral, salut, pobresa infantil 
i altres activitats. Durant l’any 
passat, un total de 337 perso-
nes compromeses van parti-
cipar com a voluntaris actius 
a Tarragona, xifra que es va 

incrementar un 142% respec-
te l’any anterior. Un miler de 
voluntaris de CaixaBank varen 
ser homenatjats en una trobada 
al Món Sant Benet per reconei-
xer i visibilitzar les tasques que 
duen a terme els voluntaris de 
manera altruista. El foment del 
voluntariat és una de les línies 
d’actuació de CaixaBank. Per a 
l’entitat, aquesta és una forma 
de contribuir a donar resposta 
als reptes que demanda la soci-
etat. Redacció

Redacció
Down Tarragona i els Gegan-

ters del passeig Torroja de Tar-
ragona han signat un conveni 
de col·laboració, amb l’objectiu 
de que les persones amb síndro-
me de Down i altres discapaci-
tats intel·lectuals que formen 
part de l’entitat visquin el món 
geganter d’una manera inclu-

siva. La finalitat d’aquesta col-
laboració és que Down Tarrago-
na pugui viure el món geganter 
participant en trobades de ge-
gants, en els preparatius de les 
sortides dels capgrossos, o fins 
i tot treballant per a organitzar 
actes conjunts per tal de gaudir 
del món geganter i la cultura po-
pular amb una altra perspectiva 

més inclusiva i enriquidora per 
a totes les persones. Així ma-
teix, a més de les activitats més 
bàsiques i fins i tot alguna sor-
tida amb els Gegants i els Nans 
del Passeig Torroja, es planteja 
com a objectiu que Down Tar-
ragona pugui arribar a fer els 
seus propis capgrossos. La Colla 
Gegantera del Passeig Torroja de 

Tarragona va ser fundada l’any 
2009 per Aaron i Ramon Sentís, 
dos geganters, pare i fil d’ètnia 
gitana que també són portadors 
dels Gegants de la Ciutat de Tar-
ragona. Està formada per gita-
nos i paios, la qual cosa permet 
i reforça un sentiment d’unió i 
germanor entre els seus mem-
bres però també amb la ciutat de 
Tarragona.

Les figures de la colla gegan-
tera, conegudes per tots els pe-
tits i grans que gaudeixen de la 
cultura popular de Tarragona, 
són en Magí, la Tecla, en Ramses 
II, la Nefertari, el Pakharu, el ge-
gantó Doraemon, i el cap gros el 
Tocinet.

Down Tarragona entra al món 
geganter i la cultura popular

CULTURA

Van signar un amb els Geganters del Passeig Torroja de Tarragona

S’activa el Protocol Iglú per 
protegir del fred als sense sostre

SOCIETAT

Amb motiu de la baixada de les 
temperatures que es mantindrà 
en els pròxims dies, la Con-
selleria de Protecció Civil ha 
posat en marxa el Protocol de 
l’Operació Iglú a Tarragona per 
tal donar cobertura i protegir la 
salut i la integritat física de les 
persones sense sostre. Durant 
aquests dies ja s’ha començat 
a treballar en aquest sentit i 
dimecres la Guàrdia Urbana 
va allotjar a tres persones. Així 
mateix, amb motiu del descens 

més aguditzat de les tempera-
tures, el dilluns s’ha convocat 
una acció conjunta a partir de 
les 22 h. oferint a aquelles per-
sones que estiguin al carrer, un 
establiment per ser allotjats o si 
ho prefereixen, repartir man-
tes i aliments calents. Aquest 
servei el duran a terme equips 
formats per la Guàrdia Urbana, 
Serveis Socials, Creu Roja, el 
Departament de Protecció Civil 
i voluntaris que es vulguin ad-
herir a la iniciativa. Redacció


