
Condemnats a cinc i tres anys i 
mig de presó els pares de la Nadia 
per estafar més de 400.000 euros
L’Audiència no es creu la seva versió i diu que no hi havia risc 
imminent de mort ni que tampoc es van fer tractaments a Houston
Lleida
ÓSCAR BUETAS
L’Audiència Provincial de Lleida 
ha condemnant per estafa conti-
nuada agreujada als pares de la 
Nadia Nerea, Fernando Blanco 
i Margarita Garau, en conside-
rar que van utilitzar la seva filla 
menor d’edat com a engany per 
aconseguir diners de tercers en 
concepte de donacions. Així, la 
sentència estableix per Blanco 
una pena de cinc anys de presó 
i una multa de 3.000 euros, i per 
Garau, tres anys i sis mesos de 
presó i una multa de 2.400 eu-
ros, en considerar que ha quedat 
acreditat que els dos es van en-
riquir amb 402.232,65 euros. A 
més, hauran de pagar les costes 
del procediment, incloses les de 
l’acusació particular, i d’altra ban-
da la Sala també els condemna a 
indemnitzar les persones perjudi-
cades com a responsables civils.

La sentència diu que la Nadia 
-ara té 13 anys- pateix tricotiodis-
trofia, una enfermetat rara, però 
sense risc vital imminent per la 
nena, i afirma que els dos con-
demnats “van ordir un pla per ob-
tenir un lucre patrimonial il·lícit, 
constituint l’Associació Nadia Ne-
rea per la tricotiodistrofia i enfer-
metats rares de Balears”, figurant 
en els seus estatus com a presi-
dent Blanco i tresorera Garau.

La Sala també considera com 
a fets provats que des del 2010 
al 2016 els pares de la menor 
van anar a programes de tele-
visió, van concedir entrevistes i 
en nombroses ocasions estaven 
acompanyats de la menor. “No 
només oferien explicacions de 
la malaltia de la Nadia, sinó que 
també manifestaven que neces-
sitava diners per la investigació 
de la malaltia i sufragar l’elevat 

cost dels falsos tractaments e in-
tervencions quirúrgiques en l’es-
tranger que precisava la nena”. I 
afegeix que en ocasions van afir-
mar, “falsament, que era neces-
sari per superar el risc imminent 
de mort de la menor, facilitant a 
través dels mitjans el número de 
compte corrent en el que s’havi-
en de fer les donacions”.

A principis de 2013 van arri-
bar a la localitat de Fígols, on van 

mantenir la mateixa dinàmica. 
Però van anar un pas més enllà, 
en reunir-se amb els pares de l’es-
cola on estudiava la Nadia i, “per 
incrementar l’empatia i sensibi-
lització del col·lectiu per aconse-
guir més donacions, van arribar a 
afirmar que Blanco patia un càn-
cer de pàncrees i que la menor 
tenia un risc imminent de morir, 
“precisant per això una operació 
a Houston d’un elevant cost eco-

nòmic que tampoc va ser cert”. 
Així van aconseguir el seu objec-
tiu. De fet, la Sala no va creure 
la versió dels acusats i considera 
que “Margarita va actuar de co-
mú acord amb el seu home, co-
neixent la il·licitud de l’activitat i 
participant voluntàriament”.

La sentència no es ferma i ad-
met recurs davant la Sala Civil i 

Penal de Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya. De fet, Fiscalia 
l’està analitzant per determinar si 
presentarà un recurs, perquè de-
manava sis anys per cadascú.

Per altra banda, ahir en una 
entrevista al programa ‘Espejo 
Público’ d’Antena 3, Margarita 
Garau va demanar perdó i va ma-
nifestar “ho sento, és el més ras-
trer que es podia fer”. Tot i així, va 
mantenir la seva innocència i va 
continuar culpant Fernando Blan-
co en dir que “jo no he enganyat 
a ningú, jo no feia res”. 

La sentència 
no és ferma i 

es pot recòrrer 
al TSJC

FOTO: ACN / Blanco i Garau, durant el judici que es va celebrar del 2 al 5 d’octubre a l’Audiència de Lleida
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Un veí d’un nucli agregat al terme 
de Tremp va alertar als Agents 
Rurals que li havien deixat dos 
rucs abandonats en una finca se-
va. Una persona es va interessar i 
es va comprometre a posar-lis xip 
i fer-se càrrec acomplint amb la 
normativa d’èquids. A més, es va 
informar que si apareix el propie-
tari serà denunciat.

Abandonen 
dos rucs en una 
finca d’un nucli 
agregat a Temp

FOTO: Agents Rurals / Imatge dels dos rucs amb un membre del cos

Fiscalia va demanar ahir, durant 
el judici que es va celebrar a l’Au-
diència Provincial de Lleida, tres 
anys i mig de presó per un ho-
me acusat d’apropiació indegu-
da, per no haver pagat el lloguer 
d’un hotel de Rialp que gestiona-
va des del junt 2012, i una multa 
per un delicte de danys en con-
siderar provat que se’n va endur 
objectes per valor de 400.000 
euros. En aquest sentit, el minis-

teri fiscal va manifestar que no 
creia la versió de l’acusat, que va 
expresar que els objectes se’ls 
van emportar ocupes, perquè 
en cap moment va saltar l’alar-
ma i a la zona de Rialp no hi ha 
un problema d’ocupació. “Que-
da acreditat que abans d’entre-
gar les claus pel desnonament 
se’n va emportar objectes i va 
causar danys”, va dir. La defensa 
va demanar l’absolució.

Fiscalia manté que l’acusat de 
no pagar el lloguer d’un hotel 
de Rialp va endur-se objectes
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Uns grafits impedeixen  
que un tren pugui sortir   
de Cervera cap a Lleida
Cervera
REDACCIó
Un tren de la línia de Manresa 
no va poder sortir ahir al matí de 
Cervera perquè uns grafiters ha-
vien pintat la cabina del maqui-

nista. La revisió d’inici del servei 
va detectar les pintades, que difi-
cultaven la visibilitat del conduc-
tor. El tren havia de sortir a les 
6.55 hores de Cervera per arri-
bar a l’estació de Lleida Pirineus 

a les 7.47. Renfe va decidir esta-
blir un servei alternatiu per carre-
tera per facilitar la mobilitat dels 
62 viatgers afectats. Aquests van 
arribar a la ciutat de Lleida amb 
40 minuts de retard.

Els Agents Rurals van informar 
ahir, a través de les xarxes soci-
als, que aquesta setmana estan 
supervisant i col·laborant en les 
taques de rescat dels peixos que 
s’han traslladat al riu Flamisell 
i al Noguera Pallaresa, arran de 
l’aturada realitzada per la central 
hidroelèctrica de Productora a la 
Pobla de Segur. 

Rescat de peixos 
per l’aturada de 
la central de la 
Pobla de Segur

FOTO: Agents Rurals / Un agent rural, duent les tasques de rescat

El programa ‘Noves oportunitats’  
afavorirà a 15 joves del Pallars

Un ferit lleu en un turisme accidentat 
que va evitar atropellar un gat a Rosselló

El programa Noves Oportunitats arriba a l’Alt Pirineu i Aran amb la 
voluntat d’ajudar a tots aquells joves que han abandonat els estudis 
i es troben en una situació de vulnerabilitat. A l’Alt Pirineu hi ha una 
cinquantena de joves amb aquestes necessitats i es començarà a tre-
ballar al Pallars Jussà amb 15. 

L’ocupant d’un turisme va resultar ahir ferit lleu quan el cotxe va xo-
car contra la porta del número 21 del carrer Verge de Montserrat, de 
Rosselló, i un senyal de trànsit després d’evitar atropellar un gat que 
creuava el carrer. Per altra banda, un home de 80 anys va resultar 
ferit lleu en bolcar el vehicle que conduïa a l’L-311, a Tarroja.

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / Uns desconeguts van pintar grafits a la cabina del maquinista impedint la seva visibilitat. A la dreta, pots d’esprai que van quedar a les vies

Solament es va veure afectat 
aquest primer tren de la jornada 
ja que la resta van circular amb 
normalitat.

La companyia Renfe va infor-
mar ahir que presentaria denun-
cia pels fets vandàlics. Els Mossos 
d’Esquadra han obert una inves-
tigació en relació amb l’aparició 
ahir al matí d’uns grafit en un tren 
de la línia de Manresa a Cervera.

Segons va explicar la policia ca-
talana a Efe, el servei de Rodalies 
va interposar ahir una denúncia 
en una comissaria de Barcelona 
i va iniciar una investigació per 

aclarir els fets i, fins ahir a la tarda 
els Mossos confirmaven que no hi 
havia detinguts.

El tren afectat era de la línia 
R-12 i va haver de suspendre la 
seva sortida a les 06:55 hores 
d’ahir al matí de l’estació de Cer-
vera en impedir els grafit la visibi-
litat a la cabina del conductor.

Segons la previsió, el tren havia 
d’arribar a l’estació de Lleida-Piri-
neus a les 07.47 hores i, malgrat 
que no va ser possible la seva 
arribada en el trajecte habitual, 
Rodalies va establir un servei al-
ternatiu per carretera.

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 | COmARqUes 15

El Conselh Generau d’Aran va ce-
lebrar el passat dilluns una ses-
sió plenària, en la qual el cap de 
l’oposició, el consèlher d’Unitat 
d’Aran Paco Boya va expressar la 
seva preocupació per la situació 
del servei d’escombraries que 
des del seva privatització “no ha 
aconseguit donar el nivell de qua-

litat que el servei requereix a la la 
Val i per tant, tampoc sembla que 
la implantació d’un nou servei i 
l’augment de les taxes proposat 
hagi de ser la resposta a la man-
ca de mitjans i personal. El Nadal 
serà de nou una prova definitiva 
per constatar que així no podem 
continuar”. L’empresa encarre-

gada de la recollida de la brossa 
a l’Aran és actualment Romero 
Polo.Boya també va exposar “un 
tema puntual però no menys im-
portant, el paisatge”. I va dir que 
“l’Aran ha cuidat poc del seu pai-
satge en general. Ara tenim una 
evidència que és el tractament 
dels nostres refugis, com el cas de 
l’Artiga de Lin o Honeria que re-
quereixen un tracte d’acord amb 
aquest entorn, aplicant criteris de 
la nostra arquitectura tradicional, 
que no tingui impacte negatiu en 
espais que han de ser la essència 
del paisatge aranès”.

Unitat d’Aran critica el  
servei d’escombraries  
actual a la Val d’Aran

El director general de Preven-
ció, Extinció d’Incendis i Salva-
ments, Manel Pardo, inaugurarà 
avui, a les 9.00 hores, les jorna-
des tècniques ‘Vulnerabilitat als 
megaincendis forestals. Situació 
actual i reptes de futur en l’àm-
bit europeu”, que es faran avui 
i dissabte a Solsona. L’objectiu 

es debatre sobre els incendis de 
sisena generació, molt més vi-
rulents, de comportament més 
imprevisible i amb una afectació 
de víctimes i hectàrees crema-
des molt més gran. La d’avui és 
una jornada més tècnica, men-
tre que la de dissabte està ober-
ta a persones no expertes.

Arrenquen avui a Solsona les 
jornades tècniques per debatre 
sobre els ‘megaincedis’ forestals
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