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Detingut per matar a cops la seua
filla de quinze mesos a Madrid
L’homicida va admetre que abans l’havia llançat contra una paret

VIOLÈNCIA L’AUTÒPSIA AL CADÀVER VA REVELAR QUE LA MORT DE LA NENA VA TINDRE UN ORIGEN HOMICIDA

� MADRID � La policia va informar
ahir de la detenció d’un ciutadà
espanyol de 32 anys, veí de la
localitat alacantina de Torreve-
lla, com a presumpte autor de la
mort de la seua filla de 15 me-
sos en un hotel de Madrid dime-
cres passat.

Segons les mateixes fonts, la
policia va rebre una trucada di-
mecres alertant de la mort de la
nena després que el seu pare,
Francisco José C.M., expliqués
que li va caure al traure-la de la
banyera. Tot i això, l’autòpsia
practicada al cadàver va revelar
que la mort del bebè va tindre
un origen homicida. Després
d’això els agents van detindre el
pare i la mare, de 20 anys i na-
cionalitat romanesa, que van ex-
plicar a la policia que havien vi-
atjat des de Torrevella per pas-
sar a Madrid la festivitat de Sant
Isidre.

Davant de la presència dels
seus advocats, l’home va decla-
rar que, a la tarda, havia pegat a
la nena mentre la mare li dema-
nava que no ho fes, i que quan
es va adonar que la petita no
respirava la va posar a la banye-
ra perquè reaccionés. En la seua
declaració, el pare va reconèixer
“diverses agressions anteriors”

Entrada de l’hotel de Madrid on dimecres passat un pare va matar la seua filla de quinze mesos.

a la nena, una de les quals li va
causar fractura d’una cama des-
prés d’“haver-la llançat contra la
paret” i no com a conseqüència
d’una caiguda del carro com va
explicar al principi. El detingut
acumula 11 detencions anteri-
ors (cinc per reclamacions judi-
cials) per delictes contra la pro-
pietat i maltractaments en l’àm-
bit familiar ja que, pel que sem-
bla, el 2000 va agredir la seua
mare invident. La mare de la
petita va ser posada en llibertat
després de prestar declaració,
mentre que l’home va passar a
ahir a disposició judicial.

VÍCTOR LERENA

Un home de 32 anys, amb
antecedents per mals
tractes, va ser detingut
dimecres per matar la filla
de 15 mesos després de
“llançar-la contra la paret”
en un hotel de Madrid.

� Un jove ucraïnès de 18
anys va ingressar ahir a pre-
só incondicional després de
ser detingut dimecres per la
Guàrdia Civil per matar ho-
res abans a martellades el
company de la seua mare,
també ucraïnès, a la localitat
malaguenya de Mijas. El de-
tingut va confessar ahir l’au-
toria de l’homicidi davant
dels agents. Pel que sembla,

el mort infligia maltracta-
ments a la mare del detingut.

D’altra banda, l’Audiència
de Sevilla va condemnar ahir
a quatre anys i tres mesos de
presó una dona que va apu-
nyalar el seu marit, amb in-
tenció de matar-lo, després
de lligar-lo al llit amb unes
cintes que poc abans la pare-
lla havia utilitzat per mantin-
dre relacions sexuals.

Presó per matar a Mijas la parella
de la seua mare a cops de martell

Yagüe nega haver
rebut donacions per
un aparcament

CORRUPCIÓ

� MARBELLA � L’exalcaldessa de
Marbella, Marisol Yagüe, va
negar ahir haver rebut dona-
cions per aprovar la conces-
sió administrativa d’un apar-
cament. A més de Yagüe,
també van comparèixer per
aquesta causa els exregidors
Isabel García Marcos, Car-
men Revilla,Tomás Reñones
i Rafael Calleja, imputats per
un delicte de prevaricació i
que van negar també haver
rebut cap tipus de compensa-
ció per aprovar la concessió
esmentada.

Dos acusats més per
l’11-M abandonen la
vaga de fam

MACROJUDICI

� MADRID � Dos processats més
pels atemptats de l’11-M han
abandonat la vaga de fam ini-
ciada en els últims dies, de
manera que dels 14 acusats
que seguien la protesta ja són
només 10 els que la mante-
nen. RachidAglif i Otman El-
Gnaoui van omplir dijous
passat al tornar al centre pe-
nitenciari una instància diri-
gida a la direcció en què co-
municaven havien decidit po-
sar fi la vaga de fam que se-
guien.

L’“atracador solitari”
reapareix amb un
nou assalt

SUCCESSOS

� ZAMORA � Les investigacions
atribueixen a l’atracador més
buscat i perillós d’Espanya,
conegut com el Solitari, el ro-
batori comès ahir en una su-
cursal de Caixa Rural de Za-
mora en què va resultar ferit
de bala un empleat de l’ofici-
na.

Les forces de seguretat atri-
bueixen a l’“atracador solita-
ri” tres assassinats i almenys
una trentena d’atracaments
en entitats bancàries en l’úl-
tima dècada.

L’home que es va
atrinxerar a Molins
guardava un arsenal

SUCCESSOS

� MOLINS DE REI � L’home que es
va atrinxerar dijous passat
durant tot el dia al seu domi-
cili de Molins de Rei amena-
çant de cometre “un disba-
rat” guardava al seu domici-
li un arsenal compost per 6
armes llargues i 9 de curtes,
9 garrafes amb mescla explo-
siva i un detonador.

Quan es va retirar tot l’ar-
senal, sobre les 23.45 hores
de dijous, els veïns que havi-
en estat desallotjats van po-
der tornar a les seues cases.

� BARCELONA � La fiscal ha recorre-
gut l’arxivament de la causa
contra l’actor Pepe Rubianes per
les seues declaracions sobre la
unitat espanyola en un progra-
ma deTV3, per entendre que la
jutge d’instrucció es “va extrali-
mitar” en la interlocutòria de
sobreseïment i “va suplantar”
les facultats del jutge penal.

Una jutge suplent del jutjat
d’instrucció de Sant Feliu de
Llobregat va acordar la setmana
passada el sobreseïment provi-
sional de la causa, a l’entendre
que l’actor no va voler ofendre
l’“Espanya democràtica i cons-
titucional” sinó que només es
va referir a l’“Espanya colpista
de la Guerra Civil”, en contra
del criteri de la fiscalia, que de-
manava una multa de 21.600
euros per un delicte d’ultratges
a Espanya.

En un escrit presentat davant
de l’Audiència de Barcelona, la

fiscal recorda que el jutge d’ins-
trucció va valorar inicialment
que els fets presentaven “apa-
rença delictiva” i que, en canvi,
en la interlocutòria de sobrese-
ïment la jutge suplent “du a ter-
me una nova valoració, extem-
porània i contradictòria, que a
més suposa una pèrdua d’impar-
cialitat”. Per la fiscal, arxivar la
causa “no té cap fonament”.

La fiscal recorre
l’arxivament de la causa
a l’actor Pepe Rubianes

POLÈMICA ACUSA LA JUTGE D’“EXTRALIMITAR-SE”

Pepe Rubianes.

Multen les famílies del
Iak-42 per “mala fe” al
recusar el jutge del cas

JUSTÍCIA L’AUDIÈNCIA MANTÉ MARLASKA

� MADRID � La sala penal de l’Au-
diència Nacional ha rebutjat la
recusació del jutge Fernando
Grande-Marlaska en el cas de
l’accident del Iak-42 en què
van morir 62 militars espa-
nyols i ha multat l’associació
de familiars de les víctimes
que la va presentar a l’apreci-
ar-hi mala fe.

En una interlocutòria, el ple
de la sala penal considera que
no es presenta la causa de re-
cusació al·legada, la “contami-
nació” del magistrat pel fet
d’haver tingut coneixement
anterior de la instrucció de la
causa, i imposa una multa de
300 euros a l’associació de fa-
miliars.

Segons les famílies, que van
anunciar ahir que recorreran la
decisió de la sala penal de
l’Audiència Nacional, Grande-
Marlaska no pot instruir la
causa perquè quan estava des-

tinat a la secció tercera de la
sala penal va rebutjar un re-
curs presentat pels familiars,
cosa que hauria afectat la seua
imparcialitat objectiva.

La sala penal considera evi-
dent que Grande-Marlaska no
realitza al jutjat d’instrucció

“funció d’enjudiciament de la
causa ni resoldrà definitiva-
ment les controvèrsies, motiu
pel qual no es pot considerar
l’existència de cap contamina-
ció de l’enjudiciador”.A més,
rebutja que el magistrat estigui
contaminat.

SANCIÓ

La sala penal imposa una

multa de 300 euros a

l’associació de familiars del

Iak-42 a l’apreciar mala fe




