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Els fets, segons les acusa-
cions, es van detectar el
maig del 2007 quan Ke-
mal, amb el consentiment
de Vall-llosera, va trencar
l’ordre judicial d’allunya-
ment que tenia d’ella i van
refer la convivència. Des
de dos anys abans, Kemal
va mantenir en diverses
ocasions relacions sexuals
completes amb la noia
sense el seu consentiment,
però comptant amb el de la
mare, la qual, segons les
acusacions, en algunes
ocasions hi era present i fi-
cada en el mateix llit. A re-
sultes d’aquelles relacions
sexuals la menor va que-
dar embarassada. Les anà-
lisis d’ADN atribueixen la
paternitat a Kemal.

També assenyalen les
acusacions que els dos
acusats i la menor solien
jugar al parxís i el que gua-
nyava la partida podia es-
collir amb quin dels dos
perdedors volia mantenir
relacions sexuals, sobretot
de tipus oral. D’altra ban-
da, i sempre segons les
parts acusadores, Kemal
de tant en tant arribava al
domicili de la parella
acompanyat de tres dones,

les quals, amb el consenti-
ment de la mare, tenien re-
lacions sexuals amb la me-
nor.

Tant el ministeri fiscal
com l’advocat de la Gene-
ralitat sostenen que des

que la menor va tenir 9
anys la seva mare hi va
mantenir relacions sexuals
en diverses ocasions.

L’advocat de la Genera-
litat, a més de les penes
privatives de llibertat, de-

mana 20 anys d’inhabilita-
ció absoluta per als dos
acusats i l’allunyament de
la menor durant 15 anys.
Les defenses, en canvi, de-
manen l’absolució perquè
els acusats neguen els fets.

Jutgen una parella de Girona acusada
d’abusar sexualment de la filla de la dona

La menor té retard mental i pels acusadors era objecte sexual de la mare i del company d’aquesta

Mustapha Kemal Dogan, en el judici a l’Audiència per tràfic de drogues. / FIDEL BALÉS

● El ministeri fiscal i l’advocat de la Generali-
tat demanen 10 anys de presó per a Mustapha
Kemal Dogan i Susana Vall-llosera Iborra acu-
sats d’haver abusat sexualment tots dos de la fi-

● Mustapha Kemal Do-
gan, d’origen turc, ja és un
vell conegut de jutges i po-
licies que ha passat pels
jutjats com a testimoni i
com a acusat, i per les co-
missaries també amb
aquestes condicions i, a
més, com a confident. El
passat mes de febrer va ser
jutjat, juntament amb qua-
tre acusats més, de traficar
amb droga a les ordres
d’un brigada de la guàrdia
civil que ja és mort. Ell,
que en el judici va admetre
que era amic d’aquell bri-
gada, va ser absolt i els al-
tres quatre acusats van ser
condemnats. Kemal també
va sortir molt ben parat de
la seva implicació en el cas
de l’assassinat de les dues
agents de la Policía Nacio-
nal de Bellvitge. En aquell
cas, Kemal va ser detingut
per haver encobert i ama-
gat a Girona Pedro Jimé-
nez, l’assassí de les dues
agents, però mai va ser jut-
jat ni acusat i el seu nom va
desaparèixer de les dili-
gències.

FIDEL BALÉS  / Girona lla de Vall-llosera, de14 anys i que té retard
mental, quan la parella convivia a Girona. Se-
gons les acusacions, a més d’abusar sexual-
ment tots dos de la noia, també l’oferien a uns
amics perquè ho fessin. Les acusacions també

demanen un any de presó per a cada acusat per
un delicte de trencament de condemna i l’advo-
cat de la Generalitat demana per a Kemal un
any de presó i per a Vall-llosera, 6 mesos, per
un delicte de corrupció de menors.

Un conegut de
jutges i policies

● Xevi Collellmir, polifa-
cètic i popular artista i ac-
tor olotí, va ser trobat mort
la setmana passada dins de
la caravana on vivia des de
feia temps a Sant Josep
(Eivissa), on a diari feia un
espectacle de clown al port
de Sant Josep, amb molt
d’èxit, com ho demostra el
fet que ja li estan preparant
un homenatge. Tot indica
que Collellmir, que va ser
enterrat dijous passat a
Olot, es va intoxicar per
culpa d’una estufa que te-
nia instal·lada dins de la
seva caravana.

Collellmir, nascut fa 55
anys a Olot i format als Es-
colapis, també va estudiar
psicologia a la Universitat
de Barcelona. De feines,
en va fer moltes: ceramis-

ta, pintor, taxista, artesà.
pastor... però des de molt
jove es va convertir en un
nòmada viatger, sovint a
cavall d’una moto. Als 16
anys ja va anar a Eivissa
amb una moto i després va
anar a Grècia, el Marroc,
Alemanya, Suïssa (on es
va iniciar en l’actuació al
carrer), el Brasil i l’Índia.

La seva gran passió, fer
de pallasso, se li va desper-
tar en un viatge al Came-
run, on es va enrolar en el
Circ Regland. En entrevis-
tes que li havien fet sem-
pre explicava que va deci-
dir fer-se pallasso en un
moment que li va agafar
un cop de sentit comú.
Quan va tornar a Catalu-
nya es va convertir en el
primer home estàtua de la
Rambla de Barcelona.

Amb una beca de la Gene-
ralitat va estudiar tres anys
a Le Cocq de París, tot un
referent per als professio-
nals del mim. Ja convertit
definitivament en un artis-

ta de carrer, va crear un
personatge molt propi:
l’Ombra Escardalenca,
que, com el seu nom indi-
ca, l’escardalenc Xevi as-
sumia per convertir-se en

l’ombra dels vianants, un
espectacle que el va fer
molt popular a Eivissa, el
seu darrer escenari. També
va fer incursions en el món
del cinema i la televisió.
Va tenir un paper en la
pel·lícula Atolladero, a Af-
fermath i també a La pu-
nyalada. En la sèrie televi-
siva Makinavaja, feia un
paper de quinqui amb Pe-
pe Rubianes. Actualment,
Collellmir estudiava i col-
laborava en la Clowns
School d’Eric de Bont,
instal·lada a Eivissa, on el
pallasso olotí ajudava els
principiants a introduir-se
en les arts escèniques. Pre-
cisament l’escola de pa-
llassos d’Eivissa està pre-
parant un homenatge a Co-
llellmir, igual que fan els
seus amics a Olot.

TURA SOLER / Olot

Mor a Eivissa, intoxicat per una estufa a la seva
caravana, el polifacètic artista olotí Xevi Collellmir

Xevi Collellmir.

Condemnen per
amenaces l’home
que va disparar
tres trets a un veí
de Maçanet de la
Selva
● Girona. La secció ter-
cera de l’Audiència ha
condemnat a dos anys i
tres mesos de presó
Juan García García per-
què va disparar tres
trets de revòlver contra
un veí de Maçanet de la
Selva. La sentència, de
la qual ha estat ponent
el magistrat José Anto-
nio Soria, rebutja la tesi
del fiscal, segons la
qual els fets eren cons-
titutius de delicte d’ho-
micidi en grau de temp-
tativa, i condemna Gar-
cía per un delicte
d’amenaces i per tinen-
ça il·lícita d’armes. Se-
gons la sentència, Gar-
cía no tenia intenció de
matar el veí de Maçanet
de la Selva quan li va
disparar tres trets de re-
vòlver a una distància
d’entre 3 i 5 metres. Se-
gons la sentència, si hi
hagués hagut voluntat
de matar, en tan poca
distància l’acusat no
hauria errat el tret, i per
això considera que
l’ànim de l’acusat era
només d’amenaçar
l’home, que no el dei-
xava parlar amb la seva
excompanya sentimen-
tal. En aquest mateix
sentit, la resolució judi-
cial també destaca que
en una altra escena dels
fets, quan l’acusat ja
havia disparat els tres
trets, es va trobar cara a
cara amb la víctima i
amb el revòlver a la mà,
i no el va utilitzar. Pel
tribunal és molt signifi-
catiu que ni a la paret
just al darrere on hi ha-
via la víctima, ni a l’ar-
bre on es va refugiar
quan l’acusat disparava
hi hagués impactes de
projectils. García, a qui
el tribunal ha aplicat
l’atenuant de drogoad-
dicció, va anar a casa de
la seva excompanya
sentimental el 10
d’agost del 2008 i, com
que el nou company
d’aquesta no va deixar
que García hi parlés,
García li va dir: «Te’n
recordaràs», i tot seguit
va anar a casa seva a
buscar un revòlver que
tenia amagat i va tornar
a la casa de la noia, i lla-
vors va ser quan va dis-
parar contra la víctima,
ja que aquesta mantenia
la seva posició de no
deixar-lo parlar amb la
noia. / F. BALÉS


