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La presidenta de Down Lleida, dos dels joves vetats i un tècnic, el dia que van acudir al jutjat.
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❘ lleiDa ❘ Fiscalia s’ha querellat 
contra el pub Fissure de Lleida 
per un delicte de discriminació 
després de la demanda presen-
tada el passat 10 d’abril per l’as-
sociació Down Lleida, que va 
denunciar que aquest local de 
lleure nocturn de la Zona Alta 
va vetar sense cap motiu l’en-
trada en dos ocasions a usuaris 
de la seua entitat. El Ministeri 
Públic, que ja tenia meditat ac-
tuar d’ofici encara que no s’ha-
gués presentat la denúncia, es 
querella contra els responsables 
del local basant-se en el Capítol 
IV del Codi Penal, relatiu als 
“delictes relatius a l’exercici dels 
drets fonamentals i llibertats 
públiques”. 

En un dels seus apartats, per 
exemple, afirma que seran casti-
gats “els qui lesionin la dignitat 
de les persones mitjançant acci-
ons que comportin humiliació, 
menyspreu o descrèdit d’algun 
dels grups per motius racistes 
(...), per raons de gènere, ma-
laltia o discapacitat”.

En el cas de ser jutjats i con-
demnats, els responsables del 
local podrien ser inhabilitats per 
a la seua professió per un perí-
ode d’entre un i quatre anys, i 
se’ls podria imposar importants 
sancions econòmiques. De fet, 
un cas molt similar va ocórrer el 
2006 a València, quan un grup 
de vuit persones amb síndro-
me de Down, acompanyats de 
tres tècnics, van voler entrar 
en un local de lleure nocturn 
i van ser vetats. Va acabar a la 
justícia i amb una responsable 
condemnada a la pena d’un any 
d’inhabilitació.

Ara, el pròxim pas en la ins-
trucció és que la Fiscalia de Llei-
da prengui declaració a les dos 
parts sobre l’ocorregut el mes 
d’abril passat, quan catorze jo-
ves amb síndrome de Down i 
altres discapacitats intel·lectu-
als, que anaven acompanyats de 

Querella de Fiscalia contra el pub Fissure
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tres tècnics, van voler accedir al 
local, al carrer Alfred Perenya. 
Primer, i després de l’experièn-
cia de la setmana anterior en 
què se’ls va impedir l’entrada a 
l’estar celebrant-s’hi suposada-
ment una festa privada, va en-
trar sense cap problema un dels 
tècnics, que va comprovar que 
s’hi podia accedir lliurement. 
Tanmateix, quan van voler fer 
el mateix els joves, se’ls va im-
pedir l’accés.

Down Lleida, 
“contenta” amb   
la decisió perquè 
els dóna la raó
n La presidenta de Down 
Lleida, Pilar Sanjuán, es 
va mostrar ahir “con-
tenta” amb la decisió de 
Fiscalia de querellar-se 
contra el pub Fissure per 
un possible delicte de dis-
criminació. “Era el que 
esperàvem després que 
ho admetessin a tràmit. 
Estem contents, perquè 
està sent un procés àgil i 
perquè en certa manera 
se’ns dóna la raó que hi 
va haver una discrimina-
ció i una vulneració dels 
drets d’aquests joves”, va 
explicar Sanjuán en decla-
racions a aquest diari. No 
obstant, la presidenta de 
l’entitat va recordar que el 
que busquen amb aquesta 
acció no és tant una multa 
o el tancament del local, 
sinó que ho fan amb una 
filosofia més educativa 
per evitar que torni a pas-
sar una cosa així. Sanjuán 
també va comentar que 
està previst que la conse-
llera Dolors Bassa vingui 
a Lleida a finals de mes 
per sortir de festa amb 
els joves, tal com els va 
prometre.

Sanjuán també va ex-
plicar que el ministeri 
d’Igualtat va contactar 
ahir amb Down Lleida per 
oferir-los tot el seu suport, 
encara que finalment no 
podran personar-se com a 
acusació particular. “Ens 
han comentat que no po-
den ser-ho per una qües-
tió de competències”, va 
apuntar Sanjuán.

n Els responsables del pub 
Fissure han demanat perdó 
en persona als joves amb sín-
drome de Down Lleida a qui 
van vetar l’entrada al local. 
Just el dia abans que l’entitat 
lleidatana presentés la denún-
cia als jutjats, responsables del 
local van acudir a la seu de 
l’associació per disculpar-se. 
Llavors, la presidenta, Pilar 
Sanjuán, va acceptar les dis-
culpes, però va demanar que 
ho fessin en persona amb els 
joves que havien discriminat, 
una cosa que finalment ja ha 

ocorregut. “Valorem positi-
vament el gest”, va apuntar 
Sanjuán.

Aquest diari va intentar ahir 
contactar infructuosament 
amb els responsables del lo-
cal per recollir la seua opinió 
sobre la querella presentada 
per la Fiscalia. En el seu mo-
ment, el pub va definir com a 
“decisió empresarial errònia” 
haver vetat als joves l’entra-
da, una cosa que van justificar 
perquè els seus clients se sen-
tien incòmodes i els ingressos 
havien descendit.

Els responsables del pub demanen 
perdó als joves en persona
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Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

El Dia de la Diversitat 
Cultural, a Balaguer
❘ balaguer ❘ El consell comarcal 
de la Noguera ha organitzat 
per al proper 20 de maig, a 
la plaça del Pou de Balaguer, 
diferents activitats per cele-
brar el Dia Mundial de la Di-
versitat Cultural.

Projecte ‘Compartim’         
a Ivars de Noguera
❘ iVars De noguera ❘ Unes trenta 
persones, joves i grans, han 
participat a Ivars de Noguera 
en el projecte intergeneraci-
onal Compartim per inter-
canviar experiències.

ajuntament De rosselló

Caminada solidària a Rosselló n Més de 200 persones van participar 
diumenge en la carrera solidària del Dia de la Mare organitzada 
per l’ajuntament de Rosselló en col·laboració amb l’associació cul-
tural de dones Al-kanisia. Els diners recaptats amb les inscripcions 

es van destinar íntegrament a la delegació de Lleida de l’entitat 
AECC-Catalunya contra el Càncer. Els participants van poder 
escollir entre dos recorreguts i van gaudir quan van arribar d’un 
esmorzar saludable.


