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Nou anys per resoldre un assetjament a menors
Poc abans del parèntesi de vacances, Cugat.cat va publicar la notícia de la condemna de dos anys de
presó i una multa d'11.000 euros a l'home de quaranta-quatre anys que assetjava noies menors d'edat
per Internet, una de les quals santcugatenca, amb la intenció de fornir la seva producció de pornografia
infantil. El procediment que seguia era contactar amb les noies, oferir-los diners, entre 100 i 150 euros,
a canvi que es fotografiessin despullades amb els genitals ben al descobert i en posicions eròtiques. Ell,
és clar, no enviava mai els diners, i quan les víctimes reclamaven començava el xantatge. Els demanava
més material, i, per aconseguir que l'obeïssin, les coaccionava dient que publicaria les fotos que ja tenia.
A una de les noies la va amenaçar dient-li que difondria la seva imatge per tota la Universitat Autònoma,
afegint-hi el telèfon i l'oferiment dels seus serveis sexuals. I a la noia santcugatenca li va demanar que
s'introduís objectes per la vagina i l'anus, ja que si no ho feia les imatges que ja tenia serien escampades per tot
Sant Cugat. La noia, és clar, va caure en el parany i li va enviar una vintena de fotos més. D'aquesta manera, la
producció de l'individu en qüestió no parava de créixer. Finalment, algunes de les víctimes ho van denunciar,
la policia va escorcollar el pis de l'acusat i va trobar-hi les proves vinculades a l'adreça electrònica
pegatusfotos@hotmail.com.
Fins aquí, doncs, el relat dels fets. Però cal fer un parell de reflexions sobre el tema. La primera és la baixesa
moral de l'individu, que s'aprofitava de noies adolescents que veien en la xifra de 100 o 150 euros una fortuna
i que cedien pensant que tot plegat no passaria d'allà. Cal estar molt mancat de principis ètics per difamar i
humiliar una noia a la universitat en què estudia o a la població on viu tot menyspreant les greus
conseqüències psicològiques que això li causarà.
L'altra reflexió té a veure amb el temps transcorregut entre els delictes comesos i el judici, amb la consegüent
condemna. Dic això, perquè estem parlant d'uns fets que es van produir l'any 2007. La noia santcugatenca, per
exemple, tenia aleshores setze anys i ara en té vint-i-cinc. És a dir, han hagut de passar nou anys perquè es fes
justícia. Estem parlant de tota una dècada. I si per resoldre judicialment delictes com aquest, que, per sort, no
presenten grans complexitats, necessitem tant de temps, ja ens podem imaginar el calvari que viuen les
víctimes de delictes molt més greus i laberíntics. Sí, ja sabem que, com diu la dita, tot va bé si acaba bé, però
lentitud i justícia són termes antagònics, i per tant, per aconseguir que la justícia pugui reeixir cal acabar amb
la lentitud. És inadmissible que una noia de setze anys hagi d'esperar a tenir-ne vint-i-cinc perquè la justícia es
pronunciï sobre l'assetjament que va patir.
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