X ANIVERSARI (2004 – 2014) EN RECORD I HOMENTATGE A ANNA PERMANYER
El Màster en Criminalística de la -Escola de Prevenció i Seguretat Integral, UAB- ha dedicat aquest curs acadèmic
també en record i homenatge en la consideració de Criminalista honoraria (ICG) a: Anna Permanyer, per la seva
contribució a les ciències forenses, aconseguint-se pel seu cas: Jurisprudència sobre la firma forçada.
Homenatge amb la col·laboració de: BIBLIOTEQUES DE MATARÓ I ADPCI Asoc. Criminologia Tel. 600.385.560

1.-DESAPARICIÓ I MORT DE LA PSICÒLOGA ANNA
PERMANYER
Anna Permanyer Hostench de 53 anys, casada, amb
quatre fills, de professió psicòloga igual que el seu
espòs Josep Manuel Garcia Canta, veïna de
Barcelona, va desaparèixer la tarda del 27 de setembre
de 2004, sent el seu últim testimoni el conserge de
l'edifici Atalaya de Barcelona, el qual la va veure entrar
a les 6 de la tarda, però ja no la va veure sortir, Els
quatre fills i el marit d'Anna Permanyer van descartar
des d'un principi una fugida voluntària o per problemes
psicològics, ja que era una dona molt unida a la seva
família, i alhora amb moltes amistats; era una persona
molt estimada al barri, com ho van demostrar les més
de dues mil persones que es van manifestar per ella. El
7 d'octubre la van trobar morta en un paratge boscós
de Sitges, darrere del restaurant les Bodegues Güell;
uns operaris van alertar a la Guàrdia Civil i encara que
es trobava en estat avançat de descomposició es podia
constatar que havia sofert traumatismes per violència.
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INSPECCIÓ TÉCNICA-OCULAR
-Llençol
-Borses
-Cable vermell

2.-AUTÒPSIA DEL COS
El cadàver presentava lesions per cops amb un objecte
contundent i arrodonit, els metges forenses van indicar que
almenys es localitzaven sis cops en la cara i cap de la
víctima, si bé aquests cops no van ser els que van
ocasionar la mort, sinó la insuficiència respiratòria que va
sobrevenir posteriorment en ser ofegada Anna Permanyer
amb plàstics, d’aquí que la mort consideren va ser cruel,
doncs l’asfixia és lenta, a més l’Anna Permanyer no podia
defensar-se, doncs no tenia mà ni part del braç esquerre
(patia una minusvalidesa per poliomielitis de naixement
degut a la talidomida), i menys lluitar contra dues persones.
Quant a l'hora de la defunció, els forenses van arribar a la
conclusió que per l'estat de la digestió, els rastres de la
qual es van evidenciar en l'autòpsia, la víctima havia mort
al cap de tres hores aproximadament d'haver ingerit l'últim
menjar, i pels altres indicatius de la descomposició del
cadàver es computava el període de la desaparició, podent
fixar amb total seguretat que la psicòloga Anna Permanyer
havia mort la mateixa tarda que va desaparèixer, poc
després de pujar a l'ascensor de l'edifici Atalaya on anava
a veure a la seva inquilina convocada per ella, la Carmen
Badía, per parlar sobre la possibilitat de llogar la plaça de
pàrquing i aprofitar per abonar-li la mensualitat, que
sempre feia tard.
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RECERCA POLICIAL
-Testimonis - Telèfons intervinguts
-Seguiment –Antecedents -Bancs

3.a.-MÒBIL DEL CRIM
Es considera mòbil del crim en aquest cas l'adquisició per
Carmen Badia Lachos d'un pis, un traster i una plaça de
pàrquing de l'edifici Atalaya per un preu de gairebé 600.000.euros, ja que va presentar un contracte d'arres per import de
420.000.-euros i com a beneficiària la filla menor Claudia
Camí Badía (la Carmen Badia no posava res al seu nom
directament). El Cap de Policia que portava la investigació ja
va veure que el tema del contracte era molt sospitós, perquè
no acostuma a abonar-se una quantitat tan elevada en
concepte d'arres i d'altra banda el fet que no estiguessin
totes les fulles signades i que les que apareixien de la
propietària Anna Permanyer eren estranyes i alguna estava
posada en el lloc del comprador encontres del venedor, va
motivar seguir aquesta línia d’investigació per verificar els
fets i la responsabilitat dels acusats.
3.b.-ANTECEDENTS DE LA PRINCIPAL
ACUSADA CARMEN BADÍA I CÒMPLICES
En l'operativa policial van ser detinguts com a cervell de
l'operació Carmen Badia Lachos i com a còmplices als seus
amics Joan Sesplugues Benet, de 79 anys i veí de Lleida, i
Anabel T.P., de 42 anys i domiciliada en Fraga (Osca).
Carmen Badía Lachos tenia ja diversos antecedents, per
exemple: en 1997 va incendiar el seu domicili de Lleida per
cobrar l’assegurança; també va ser empresonada nou mesos
per la presumpció d'assassinat del seu segon marit, la família
del qual també va rebre diverses cartes anònimes després de
la seva mort. (el modus operandi, sembla que s’ha anat
repetint i coincideix amb la catalogació d’un forense de la
presó que en un moment va comentar a l’autoritat judicial
posteriorment al judici, que Carmen Badía Lachos tenia les
característiques d’una assassina en sèrie).
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PERICIAL MÉDICA
-Asfixia -Traumatismes

L’assassina,
Carmen Badía
i el seu còmplice
Joan Sesplugues

El 15 d'octubre de 2004, recentment descobert el
cadàver de la psicòloga Anna Permanyer, abans
que la policia científica pogués entrar a l'antic
domicili de la planta 11 de la Atalaya on primer
havia viscut l'acusada, es va produir un incendi,
precisament aquest pis que estava buit, és on la
policia pensava que es va cometre l'assassinat.
D'altra banda, una testimoni protegida va deixar
sense efecte la coartada de Carmen Badía Lachos.
Al còmplice Joan Sesplugues li incrimina el pèl
descobert al tòrax del cadàver d'Anna Permanyer i
la palanca de ferro o “pota de cabra” que li va ser
trobat per la policia en el seu cotxe i que coincideix
amb l'objecte contundent amb què va ser copejada
Anna Permanyer.
En aquest cas de la mort d'Anna Permanyer, les
circumstàncies apuntaven directament als acusats,
de tal manera que la Secció Desena de l'Audiència
de Barcelona al desembre de 2005 va rebutjar la
posada en llibertat dels tres detinguts, ja que al seu
judici eren "molts" i "molt variats" els indicis
d'inculpació, al mateix temps que consideraven
que existia un "elevadíssim" risc de fugida o que
els imputats intentessin "ocultar proves o desvirtuar
algunes de les quals ja es disposa".
En els dies de la desaparició, uns altres
desaprensius van extorquir a la família d'Anna
Permanyer simulant un segrest i exigint una
quantitat, amenaçant al marit que en cas contrari la
tallarien a trossos. Aquests elements no tenien res
a veure amb el cas, simplement es volien aprofitar
de les circumstàncies sense cap escrúpol; es
tractava de dos subjectes de nacionalitat
americana “W i J.” que van ser detinguts el mateix
dia que es trobava el cadàver de la psicòloga quan
es disposaven a cobrar el rescat en l'exterior d'una
discoteca de Molins de Rei que ells mateixos
havien indicat perquè es personés amb els diners
un membre de la família de la psicòloga.

3.c.-ARGÚCIES DE L'ASSASSINA CARMEN BADÍA LACHOS
Carmen Badía Lachos intentant desviar l'atenció, va denunciar que uns desconeguts li havien segrestat en el
centre comercial “L’Illa” de Barcelona, i que després la van deixar al parc de Collserola, si be com havia estat
seguida en tot moment per dos inspectors de policia, aquests van desmentir que hagués sofert tal segrest,
simplement l'acusada es va dirigir a Collserola i allí es va reunir amb el seu amic i també acusat, Joan Sesplugues
Benet, es va provocar uns lleugers cops i es va estirar a terra, una dona al veure-la a terra la va portar als
dispensaris de la Vall d’Hebron, però tot era fals. La Badía també va ser condemnada per simulació de segrest.

4.-INCENDI EN EL PIS DE LA PLANTA 11
Els perits del Cos de Bombers i criminalistes de la
Policia Nacional van ratificar sense cap dubte el
seu dictamen: que l'incendi en la planta 11 de
l'edifici Atalaia, en la qual Carmen Badía Lachos va
residir abans de traslladar-se al pis de la planta 18
propietat de la família de la psicòloga Anna
Permanyer Hostench, havia estat provocat.

4 PERICIAL D’INCENDIS ESTRUCTURALS
-2 focus

Pel dictamen dels tècnics, l'incendi es va iniciar en
dues estades diferents del pis i tots dos focus
estaven molt separats, la qual cosa confirmava que
el foc va ser intencionat
5.-ADN DEL PÈL ESTRANY APAREGUT EN EL
TÒRAX DEL CADÀVER
Facultatius biòlegs de la Brigada Provincial de
Policia Científica de la Prefectura Superior de
Policia de Catalunya, després de comparar ADN
de saliva del sospitós, van assegurar que el pèl
aparegut en el tòrax del cadàver d'Anna
Permanyer pertanyia a l'acusat Joan Sesplugues
Benet.
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PERICIAL BIOLÒGICA
-ADN Valor RL 1232

PERICIALS CAL·LIGRÀFIQUES
I GRAFOLÒGIQUES
-Escrituptura “turmentada”

Primera pericial cal·ligràfica-grafològica
(identificació, personalitat i estat emocional)

A dalt: Una de les signatures on s'observen que la víctima era
forçada contra la seva voluntat. Per veure-les totes i detalls del
dictamen: Grafologia Criminal, de Viñals i Puente, Ed. Herder
A baix: Mostres de la grafia de l'assassina Carmen Badía

-Les signatures del contracte d'arres eren bàsicament
de la psicòloga Anna Permanyer amb dubtes sobre
alguns elements estranys de les mateixes
La Policia i els altres perits van afirmar que la majoria
de signatures del contracte d'arres havien estat
posades per la psicòloga Anna Permanyer, si bé els
Facultatius del Cos Nacional de Policia van afirmar que
alguna d'aquestes signatures no podien assegurar-la,
ja que, o bé era excessivament simplificada, o bé unes
altres en alguna de les seves parts incorporaven
elements estranys aliens a la grafia habitual d'aquesta
psicòloga. El Prof. Francisco Viñals amb el seu ajudant
J. Vives van confirmar l'autoria de la víctima, però van
exposar amb projeccions a la sala les alteracions
observades que demostrarien haver signat en un estat
de pressió estresant fora del normal.

-Signatures obtingudes mitjançant la força, contra la
voluntat d'Anna Permanyer
Malgrat els intents de les perits privades contractades
per la defensa de l'acusada Carmen Badia Lachos, que
després d'haver estudiat els dictàmens de la Fiscalia i
Acusació particular, van intentar convèncer que les
alteracions evidenciades en les signatures de la
psicòloga Anna Permanyer eren habituals en l'escriptura
de la víctima, el Prof. Francisco Viñals Carrera va
demostrar que no era així, ja que la Sra. Anna
Permanyer sempre signava de forma cuidada en els
documents oficials i mercantils, a més en l'escriptura
habitual de la mateixa aplicant els protocols del
Grafoanálisis s'extreia una combinació temperamental i
caracterològica de persona autocontrolada, de fàcil
adaptació i integració social, empàtica, sociable,
conciliadora, etc., cosa totalment xocant amb les
descompensacions d’emocionalitat descompensada,
evasiva i angoixant de les signatures estampades en el
contracte d'arres, que mai en cap altre contracte o
document oficial o mercantil s'havien vist; és per això que
l'única explicació pel tipus d'alteracions grafoescriturals ja
estudiades per autors clàssics de la criminalística, havia
de ser la coacció o pressió sobre la víctima, ja que el
reflex grafopsicológico era en aquest cas d'escriptura
“turmentada” (pròpia d'algú que tem per la vida d’ella o
dels seus) i en alguns casos no solament es percebia
l'angoixa vital sinó també certs traços canviants a
manera de “cop brusc” o d'elements aliens a la seva
signatura que el citat director d'aquesta especialitat en la
UAB va explicar com a moments de pressió extrema en
els quals va intervenir força física per obligar-la a
escriure.
Aquest argument va ser exposat de forma detallada i
convincent, i en cap cas era contradictori amb l'exposat
pels facultatius del Cos Nacional de Policia que també
van deixar oberta aquesta possibilitat en afirmar que les
signatures denotaven un estat d'alteració fora del normal,
i encara que les dues perits defensores de l'acusada
Carmen Badía Lachos van argumentar que en els
documents examinats de la Sra. Anna Permanyer
s'apreciaven també alteracions, va resultar que aquestes
alteracions es produïen en agendes o en l'anotació d'un
sobre de telefònica, revocant el Prof. Francisco Viñals
Carrera la validesa de tals arguments en afirmar que
aquestes anotacions si bé valien perfectament per a
l'obtenció de detalls intrínsecs o gestos-tipus de la grafia,
per tant per a la identificació de l'autoria, havien d'aplicarse amb cautela en la interpretació grafopsicológica ja que
en el protocol de la Grafoanàlisi ha de diferenciar-se
perfectament la qualitat i circumstàncies de les mostres
que s'utilitzen per extreure la predominant temperamental
i caracterològica, va insistir que tots quan fem notes
d'anotació o petita anotació personal per estar a l'altre
costat del telèfon, per les presses a apuntar una dada,
etc. podem escriure d'una forma precipitada, o fins i tot
podem començar a fer gargots o traços que no han
d'interferir en la presa dels paràmetres vàlids per ser els
habituals de l'escriptura estandarditzada en la persona
(per això cal recopilar el màxim de material gràfic i si és
possible cronològicament) diferenciant el que són
anotacions circumstancials del que és una pàgina
escrita. Quedant evidenciada la falta de professionalitat
de les perits de la defensa de l’assassina.

EPSI-UAB Tel. 93 581.71.77

Segona pericial cal·ligràfica
-Coincidència de la grafia de l’assassina Carmen Badía
Lachos amb
els anònims enviats a la família

Permanyer
Més de quaranta coincidències gràfiques van sortir a
relluir en els dictàmens tant dels professors Toledano i
Fernández en representació del Cos Nacional de Policia i
els professors Viñals i Vives també perits de la fiscalia i
de l'acusació particular. En aquest cas també la defensa
de l'acusada Carmen Badia Lachos, va fer el possible per
desvirtuar aquestes correspondències, si bé la seva
evidència, tenint en compte a més que es tractava
d'anònims, on és habitual l'intent de disfressa, va ser
determinant; l'aparició de cadascun dels gestos
intrínsecs més personals observats en els quaderns de la
citada acusada, va superar qualsevol possibilitat de
dubte, es van projectar mostres de gestos-tipus
incontestables i el Jurat va quedar totalment convençut.
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PERICIAL PSIQUIÀTRICA
-Carmen Badía és una Criminal,
no una malalta mental.

Malgrat l'actitud “burlona” de l'acusada Carmen Badía
Lachos que es mofava dels investigadors i va arribar a
somriure davant les càmeres quan la traslladaven al
judici, els perits han confirmat que tant Carmen Badia
com els altres dos acusats no sofrien cap trastorn
mental i que eren plenament conscients del que feien.
En l'escriptura de l’esmentada criminal Carmen Badía ja
s'aprecien característiques gràfiques que coincideixen
amb alguns trets de personalitat esbossats pels perits,
per exemple la tendència antisocial (lletra immadura,
amb interversions gráfíques o intercalat de majúscules
en comptes de minúscules, canvis d'estil, pressió
irregular i desplaçada, barres de “t” en diagonal
ascendent), i, en relació a la possible tendència a
aquest tipus d'actes, el Prof. Francisco Viñals quan
descrivia l'escriptura dels anònims i la comparava amb
les de la citada acusada, també va ressaltar la
descompensada pressió i calibre acerat que s'observava
tant en les mostres dubtoses com en les indubtables,
especialment en trets d’ocultació (“S” que es
desenvolupava cap a la zona inferior amb afilats
procedents d'un destacat i descompensat calibre)
semblats a “falçs”, d'altra banda un gest-tipus peculiar
ho constituïen els punts de les “i.i” en la seva modalitat
en guió (trets rectes horitzontals en l'aire, sense
connectar)
8.-SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA DEL JURAT
I RATIFICADA PEL TRIBUNAL SUPREM

El 12.03.08 el Jurat emetia el seu veredicte de
culpabilitat per l'assassinat de la psicòloga Ana
Permanyer, declarant provat que el 27.09.04 Carmen
Badia i Joan Sesplugues van obligar-la "amb violència o
intimidació" a què signés un contracte d'arres en el qual
venia el seu pis de la torre Atalaya, juntament amb un
traster i garatge. El crim consta provat que es va produir
de forma cruel i amb acarnissament. El suprem ratificava
la sentència, amb presó de 24 anys. Dins la desgràcia,
podem felicitar-nos juntament amb les dues fiscals que,
amb la prova grafològica nostra al ser integrats com a
pèrits de la fiscalia en aquest cas, vàrem aconseguir que
es fes justícia.
Mariluz Puente Balsells

