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Un spaniol a violat o fetita romanca si a aruncato intr-un put impreuna cu fratele ei
Un spaniol, de 51 de ani, din Torrelaguna, a rapit doi copii romani, dupa care
i-a omorat. Mai intai i-a ademenit pe cei doi, priomitandu-le ca le face cadou
un catel, avand, de fapt, intentia ascunsa de a profita, de copila. In cele din
urma, a violat-o pe fetita de 10 ani si a aruncat-o, impreuna cu fratele
acesteia, de 8 ani, intr-o fantana secata.
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"Nici nu ma gandesc sa-l vizitez in inchisoare". Marina, sotia lui Juan Jose Ramos Amador,
incarcerat ca presupus autor al rapirii celor doi minori romani din Torrelaguna, e hotarata: "Nu ma
gandesc sa-l vizitez. Nu vreau sa mai stiu nimic de el. Pentru mine e ca si cum ar fi murit. Dupa
cate a facut...". Alaturi de ea, cele doua fiice ale sale, adolescente, asculta impasibile, in timp ce
surioara lor, de abia patru ani, se joaca prin camera cu o papusa, straina de tot ce discuta "cei
mari", scrieEl Pais, citat de Adevarul de Spania, intr-un reportaj despre autorul rapirii, violarii si
sechestrarii a doi copii minori de nationalitate romana, luna trecuta, in Torrelaguna.
I-a ademenit pe minori promitandu-le un catelus
Garda Civila l-a arestat pe 30 iunie pe Ramos, in varsta de 51 de ani, acuzat de sechestrarea
unei fetite de 10 ani si a fratelui acesteia, de opt. Ambii minori se jucau in dupa amiaza zilei de 12
iunie intr-un parc din centrul localitatii Torrelaguna, la 60 de kilometri de Madrid, cand un barbat s-

a apropiat de ei. Acesta le-a promis, in dar, un catelus. Baiatul, entuziasmat, a acceptat imediat
sa urce in masina barbatului necunoscut, un Seat Ibiza verde. Surioara sa l-a urmat. Imediat,
masina a inceput sa prinda viteza. Vazand ca se indeparteaza de sat, copiii au inceput sa tipe.
Nu puteau scapa de pe bancheta din spate, dat fiind ca masina avea doar doua usi.
Rapitorul a apasat acceleratia si a parcurs rapid treizeci de kilometri, pana in localitatea Algete.
Aici, a cotit pe un drum de tara, napadit de buruieni si s-a oprit in fata unei cladiri pe jumatate
daramate, murdare si abandonate. I-a pus pe copii sa coboare si i-a introdus intr-o casuta, pe
podeaua careia se afla un put secat de 12 metri adancime. Desi tipau, nimeni nu-i putea auzi pe
cei mici. Casele cele mai apropiate erau din urbanizatia Valderrey, la 100 de metri distanta,
inconjurate de ziduri inalte si garduri vii.
Mama copiilor era chelnerita intr-un bar din localitate
Mama copiilor rapiti a inceput sa se alarmeze cand a vazut ca acestia nu reveneau acasa. A fugit
in parc. I-a intrebat pe vecini. Nimeni nu a vazut sau auzit nimic. Iar copiii, nicaieri. Disperata si
franta, femeia a dat fuga la Garda Civila, pentru a reclama disparitia copiilor.
Maria, de 31 de ani, de nationalitate romana, a divortat acum patru ani de sotul sau. Singura, cu
trei copii in grija, a venit in Spania, in cautarea unui loc de munca. A gasit un job de chelnerita
intr-un bar din Torrelaguna si aici s-a stabilit. Niciodata nu a avut vreo problema cu cineva din
sat, pana la cele intamplate pe 12 iunie.
Cine putea sa fie in spatele misterioasei disparitii a copiilor? Mariei i-a trecut prin minte ca fostul
sau sot ar putea avea de-a face cu asta. Dar nu: el era in Dusseldorf, in Germania, unde traieste
si munceste. Astfel incat trebuiau cautate alte ipoteze. Poate copiii s-au ratacit si nimic mai mult?
Dupa cateva ore, Garda Civila a initiat o operatiune de cautare cu caini si chiar elicoptere. Vecinii
au organizat spontan patrule care au inceput sa perie fara succes pesterile si raurile din zona.
Totul in zadar.
Ramos trebuie sa fi cunoscut dinainte acea casa parasita din Algete. Este improbabil sa ajunga
acolo din intamplare, dat fiind ca e pe o proprietate privata la care se ajunge pe un drumeag
aproape imperceptibil de la sosea, din M-103 (Cobena-Torrelaguna). Aici i-a abandonat pe micuti
aproape doua zile, fara apa si mancare.
Bestia a violat-o pe fetita inainte de a o arunca in put
Dupa ce a abuzat sexual de fetita, a obligat-o, atat pe ea, cat si pe fratele sau, sa intre in put,
construit din tuburi de ciment. Acestia plangeau si tipau. Pentru a-i obliga sa taca, agresorul le-a
aruncat bucati de lemn, pietre si alte obiecte. "Din ce mi-au povestit, pedofilul le-a spus ca
ulterior ii va da pe mana altor barbati", explica Maria, sub efectul tranchilizantelor primite.
in duminica respectiva, Ramos a plecat de acasa, din Valdepenas de la Sierra (Guadalajara), pe
la sase seara. I-a spus sotiei ca merge "la o bere". in loc de asta, a fost in Torrelaguna, de unde ia sechestrat pe micuti. S-a intors acasa la 10 seara, potrivit sotiei. S-a bagat in pat si n-a dat
nicio explicatie referitor la unde si-a petrecut timpul si unde a stat atata "la bere".
Luni, 13 iunie, Ramos s-a trezit la 6 dimineata si a plecat sa vanda un lot de fier vechi in Fuente
el Saz de Jarama. La trei dupa-amiaza a revenit acasa, sa manance, apoi si-a insotit nevasta la
cumparaturi. A adormit fara sa ia cina, cu simptome de neliniste si nervi.

Sotia sa a banuit ca Ramos este implicat in rapire
Marti s-a trezit iar de dimineata si a plecat la acelasi centru de colectare a fierului vechi din
Fuente el Saz, pentru a mai vinde o tura de metal primit de la proprietarul unui bar din El Ponton
de Oliva. A vorbit de mai multe ori cu sotia la telefon, care isi reaminteste: "Ma intreba constant
daca stiu deva de cei doi copii disparuti din Torrelaguna. Ma intreba daca s-a vorbit de acest caz
la televizor. Nu intelegeam de ce il interesa asa de mult".
in jurul orei unu, in aceeasi zi, cativa tineri care se jucau prin apropierea putului din Algete au
auzit tipetele si plansetele copiilor. Au anuntat politia. A mai durat cel mult o ora pana cand
pompierii i-au scos din fantana pe cei doi copii, care au fost transportati de urgenta la spitalul La
Paz, din Madrid. Erau aproape lesinati de foame si deshidratati.
Copila avea o rana la gat, care i-a fost cusuta, la fel ca si o leziune la degetul piciorului stang.
Baiatul avea o rana pe barbie, care a necesitat patru puncte de sutura, potrivit medicilor.
"Mama, stiam ca nu ne vei lasa aici si ne vei cauta"
Cand au fost eliberati, si-au sarutat si imbratisat mama: "Stiam ca nu vom muri in fantana aceea,
in care ne.a aruncat omul cel rau, mama. Stiam ca vei veni dupa noi si ca vei face totul pentru a
ne gasi".
Dupa aproape o saptamana de spitalizare, au fost externati. Cele mai rele nu erau ranile fizice, ci
cele psihologice. Mai ales trebuiau determinate sechelele suferite de minora, victima a unui viol.
in aceeasi zi a salvarii micutilor, Ramos si-a sunat sotia si i-a spus ca nu vine acasa, pentru ca a
gasit un job de paznic de noapte si va lipsi 10 zile. Dar s-a razgandit: a venit acasa la 6
dimineata, miercuri, 15 iunie, dupa ce si-a anuntat fiul cel mare. A luat o patura si mai multe
haine si a fugit fara sa spuna unde.
La amiaza, in aceeasi zi, presupusul rapitor si-a sunat iar sotia. A intrebat-o daca a aflat ceva
despre cazul copiilor din Torrelaguna si apoi i-a marturisit: "Sunt amestecat in asta. A fost o
chestie planuita de niste marocani din El Molar. Mi-au promis 3.000 de euro. Ei voiau sa ceara o
rascumparare de 200.000 de euro". Marina nu a crezut niciun cuvant din ce-i spunea sotul sau.
Stia ca mama celor doi minori este o romanca, singura, cu resurse financiare modeste. Cine, in
toate mintile, ar putea crede ca aceasta femeie ar putea plati o rascumparare atat de mare?
Sotia lui Ramos nu era foarte surprinsa sa afle de implicarea acestuia. il banuise din primul
moment. De aceea, si-a sunat fiica cea mare, de 18 ani, din Madrid, fruct al unei relatii
anterioare. I-a povestit temerile sale si au cazut de acord ca aceasta sa anunte politia.
Mai fusese condamnat la 17 ani de inchisoare pentru agresiuni sexuale
Agentii au descoperit ca Juan Jose ispasise, in trecut, o condamnare de 17 ani pentru agresiuni
sexuale. "Asta nu mi-a spus niciodata. Mie mi-a zis ca a fost in inchisoare pentru ca a ucis un
agent al Garzii Civile dupa ce a dat o spargere la o bijuterie", povesteste Marina. Dar era
minciuna. Ramos avea un trecut de agresor sexual. Profilul sau, asadar, se potrivea perfect celui
cautat in cazul rapirii micutilor din Torrelaguna. Dar unde fusese ascuns?
Ramos apartine unui clan nomad din Vallecas (Madrid), care ulterior s-a mutat in Valdebebas, in

alta parte a capitalei. Are cinci frati, intre care o sora care locuieste in Ciudad Real si o matusa in
Albacete. Garda Civila banuia ca se afla ascuns la una dintre aceste rude si a inceput sa
supravegheze casele acestora.
intr-un final, pe 30 iunie, operatiunea a dat rezultate. Fugarul a fost gasit in apropierea casei
surorii sale, din El Pilar (Ciudad Real). A refuzat sa faca declaratii. Dar judecatorul considera ca
exista suficiente indicii pentru a-l acuza de sechestrarea copiilor, agresiune sexuala si tentativa
de omor.
Juan Jose Ramos, sotia sa si cei trei fii au venit acum cinci ani din Albacete, mutandu-se in
Valdepenas de la Sierra. Un sat de 150 de persoane, majoritatea pensionari, care isi petrec toata
ziua pe banca. Ramos umbla de ici-colo, strangand fier vechi pentru a-si intretine familia. Uneori
lucra si ca cioban si timp de cateva luni a fost si zidar. Marina, sotia, lucra la sfarsit de
saptamana ca bucatareasa intr-un restaurant din zona.
Sotia sa nu mai vrea sa auda de el
Niciun locuitor al satului nu a suspectat nimic. Nimeni nu banuia ca intre ei traia un barbat
condamnat de trei ori pentru viol. Acest barbat, de statura medie, cu un trandafir tatuat pe brat,
mergea si venea fara a avea mult de-a face cu nimeni. Uneori mai schimba cateva cuvinte cu
clientii din bar. Dar nimic mai mult. "Nu avea prieteni aici", sustin pensionarii din sat.
Marina si Juan Jose s-au cunoscut in cartierul Valdebebas. Aveau trei copii impreuna, dar viata
lor in comun a avut mai multe umbre decat lumini, mai multe momente proaste decat bune, mai
multa saracie, decat bucurie. "Nu putea evita. Cand vedea o fetita pe strada, nu-si putea dezlipi
ochii de la ea. Asta i se intampla cu fetite intre cinci si zece ani", povesteste Marina. Dar
niciodata nu s-a gandit ca va ajunge sa faca o asemenea atrocitate. intrebata daca nu crede in
nevinovatia sotului sau, Marina e convinsa: "Nu. Sunt convinsa ca el a fost vinovatul. Daca mi-a
si marturisit ca e implicat... Cred ca mintea doar in legatura cu marocanii implicati".
Martea trecuta, sotia a primit un telefon de la un asistent social din inchisoarea de maxima
siguranta din Herrera de la Mancha (Ciudad Real). "Mi-a cerut sa-i trimit haine si bani. I-am spus
ca nu am de unde. I-as trimite o sfoara, sa se spanzure!", exclama Marina, in timp ce unul din cei
doi copii intaresc spusele mamei: "Este un pedofil de rahat!".
Fiica rapitorului a facut si ea plangere pentru abuzuri sexuale asupra ei
Fiica Marinei, care l-a reclamat pe Ramos la politie nu s-a limitat doar la asta. A mai depus o
plangere, marturisind ca barbatul a abuzat si de ea, de cand avea trei ani. "Fiica mea nu mi-a
spus nimic pana acum. Daca ar fi facut-o... S-a decis acum sa o faca pentru ca acum cativa ani a
amenintat-o cu moartea daca imi spune ceva mie sau fratilor sai".
Garda Civila investigheaza implicarea arestatului si in alte cazuri de abuzuri sexuale inregistrate
in Comunitatea Madrid si ale caror autori inca nu au fost identificati. "Multumesc lui Dumnezeu ca
sunt vii copiii", spune Maria, mama celor doi copii rapiti. "As vrea sa-i imbratisez si sa-i sarut pe
cei care i-au gasit in fantana. Le multumesc si lor si tuturor care au ajutat la gasirea copiilor", mai
spune romanca. "Copiii sunt tratati acum de psihologi. Ei nu vor sa vorbeasca. Eu nu ii intreb
nimic. Si eu iau pastile", mai spune femeia.
Maria nu a dorit sa le spuna rudelor din Romania nimic despre disparitia copiilor, pentru a nu-i

ingrijora. Dar stirea a avut rezonanta si peste hotare. Toate rudele sale au aflat si si-au oferit
ajutorul in orice are nevoie. Experienta dura a marcat-o atat de mult, incat Maria nu le mai
permite copiilor sa iasa singuri pe strada la joaca. Nu o consoleaza cu nimic ca rapitorul este
acum dupa gratii.
(Foto : El Pais – Locul unde au fost omorati copiii)
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