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«Esperava ni que siga una mica de
remordiment d'esta persona i m'he
trobat el contrari»
Joan Ignasi Garcia, pare d'Emma, lamenta l'actitud burlesca de l'acusat durant
la primera jornada del juí | Este dimarts a les 9:00h s'ha reemprès amb normalitat
el juí a Manuel Vicente Pérez Cases

En esta segona jornada del juí, s'ha tonat a repetir la concentració de gairebé 200 persones a les potes del
Jutjat de Tortosa, reclamant justícia | Sofia Cabanes

Este dimarts, a les 9:00h del matí s'ha reemprès amb normalitat el judici a Manuel Vicente Pérez
Cases, el conductor que va provocar l'accident mortal d'Emma Garcia i Manel Constantino
(http://www.aguaita.cat/noticia/11272/fiscal/demana/anys/preso/conductor/va/provocar/accident/m
ortal/emma/manel) . A les portes del Jutjat de Tortosa, s'ha repetit la concentració de gairebé 200
persones reclamant justícia per una pena -el fiscal demana 4 anys- que consideren poc ferma.
Abans del judici, s'han tornat a viure moments de tensió, quan els concentrats han envoltat la
furgoneta policial en què hi havia l'acusat.
?El que m'indigna més és que jo esperava ni que siga una miqueta de remordiment d'esta
persona i lo que em vaig trobar completament el contrari?, ha defensat el pare de l'Emma, Joan
Ignasi Garcia, tot afegint que l'acusat ?no estava en els seus cabals al juí? i que ?tot eren riures,
ens enviava petons a la família...?
Garcia ha demanat, també, que les penes siguen més dures: ?estem a l'any 2018, jo no hauria
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d'estar lluitant per esta causa. Esta vegada mos ha tocat a nosaltres, i tocarà a més gent. Perquè
les penes no són prou dures. Els xiquets no ho entenen, quatre anys és injust?. ?A nosaltres ens
ho han robat tot. Jo no tornaré a veure la meua filla ni tindré nets, i mentrestant este home està
dins al jutjat tirant-nos petons?, ha afegit Joana Curto, la mare d'Emma.
En la jornada d'avui declararan els perits i, en últim terme, l'acusat.
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