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Ingressa a la
presó l'acusat
d'assassinar la
dona de Vilafant
Dionisio Núñez va declarar ahir a
la tarda en el Jutjat de Figueres
FIGUERES
ÀLEX H E R N Á N D E Z

Dionisio Núñez Pachón va ser
empresonat ahir a la tarda a Girona acusat d'assassinar Rosa
Heredia Díaz, que va ser trobada
morta dissabte en una barraca
de Vilafant, a l'Alt Empordà. El
jutge del cas, Caries Fanló, va ordenar-ne l'empresonament després d'escoltar la declaració de
Dionisio Núñez, que va tornar a
reconèixer que havia matat la
dona. La declaració en el jutjat
es va iniciar a tres quarts de cinc
i va durar una hora.
En la seva declaració, l'acusat
va explicar que havia mantingut
una relació sentimental amb la
víctima. Aquesta relació va trencar-se uns mesos abans del
crim. Dionisio Núñez, però, va
intentar reprendre-la i no ho va
aconseguir. El dia del crim, que
encara no s'ha especificat, l'acusat i Rosa Heredia es van trobar
a la barraca, situada a prop del
cementiri de Vilafant.
Encara no es coneix si abans
de morir Rosa Heredia va mantenir relacions sexuals amb
l'acusat, ja que el jutge encara
no té els informes que s'han demanat sobre aquest punt.
L'acusat va explicar al jutge
que va matar Rosa Heredia d'un
cop a la nuca i que va deixar el
cos bocaterrosa a l'interior de
l'habitacle. Segons l'autòpsia, la

víctima va morir a l'acte. El jutge
tampoc va especificar si Dionisio
Núñez va atacar la dona sense
que aquesta tingués l'oportunitat de defensar-se.
Després de la declaració, el
jutge va reconstruir els fets, que
només van durar uns vint
minuts.
D'aquest acte, fet a la barraca
on es va trobar el cadàver, no es
va facilitar cap informació. En la
reconstrucció hi van ser presents
el jutge, l'acusat i l'advocat d'ofici que el defensa.
Por d'un familiar
Dionisio Núñez ha estat empresonat al centre penitenciari de
Girona en lloc del de Figueres
per por a un familiar de la difunta. Fonts de la investigació van
explicar que l'home ha demanat
ser empresonat a Figueres per
"por que el gendre de Rosa Heredia busqui venjança a la
presó".
A la presó de Figueres es troba
el gendre de la víctima, Baltasar
Sánchez Rey. Aquest home compleix una condemna de 44 anys
de presó per violar una ciutadana holandesa i robar-li. Els casos
d'atacs per venjança entre reclusos són força freqüents a totes
les presons de l'Estat.
L'acusat va ser descobert quan
la Guàrdia Civil va interrogar les
persones més properes a la vícti-

Dionisio Núñez, en el moment de baixar del cotxe policíac davant els jutjats de Figueres. La seva declaració va durar una hora i després va ser empresonat.

NURI MORENO

ma. Fonts del cas van indicar
ahir que Dionisio Núñez s'havia
autoinculpat poc després d'iniciar l'interrogatori. Abans ja
s'havia interrogat els familiars
més directes de Rosa Heredia.
Tot i això, va ocultar el seu
crim durant més de deu dies
abans que es descobrís el cadà-

Elfiscalpodria demanar més de vint anys
de presó per a l'ex-company de la víctima
•

FIGUERES
A.H.

Dionisio Núñez es pot afrontar a una petició de condemna
superior als 20 anys de presó
si el jutge el processa pel delicte d'assassinat. A l'article 406
del Codi Penal espanyol, l'assassinat està condemnat amb
reclusió major, és a dir, amb
penes que oscil·len entre els
20 i els 30 anys de presó.
L'ex-company sentimental
de la víctima podria ser acusat
d'assassinat sí es demostra

que va actuar amb premeditació i traïdoria. La primera característica significa que l'acusat tenia la voluntat de matar
la víctima. La traïdoria s'aplica
quan la víctima no té la possibilitat de defensar-se de l'agressió.
En el cas de Vilafant, el jutge
ha de decidir si Dionisio Núñez va anar a la barraca amb
l'objectiu de matar Rosa Heredia i la va atacar per sorpresa.
Si es confirma això, el fiscal
podria acusar-lo d'assassinat.
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Al contrari, si el jutge no troba cap de les dues característiques esmentades, els càrrecs
contra Núñez Pachón serien
per homicida.
El delicte d'homicidi, recollit a l'article 407, està penat
amb condemnes que oscil·len
entre els 12 i els 20 anys de
presó. Això s'aplica només en
els casos en què ha mort la
víctima.
L'ex-company de la víctima
estarà a la presó fins que sigui
jutjat a l'Audiència de Girona.

ver. L'autòpsia va confirmar que
Rosa Heredia havia mort entre
deu i quinze dies abans de dissabte passat.
El jutge del cas va indicar que
la Guàrdia Civil ja ha finalitzat la
investigació sobre el crim, després que l'acusat s'autoinculpés.
Les diligències judicials, per la

seva part, encara continuaran.
Una de les instruccions demanades' és l'estudi sobre les presumptes relacions sexuals que
podrien haver mantingut l'assassí i la víctima.
Dionisio Núñez, de 40 anys,
vivia a prop del domicili figuerenc on residia la dona.
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