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Un motorista, en
estat menys greu
en chocar amb un
camió a Balaguer
Un motorista de 46 anys va ser
evacuat ahir a l’Hospital Arnau
de Vilanova ferit de caràcter
menys greu després de tenir
un accident amb un camió, a la
C-147b, al terme de Balaguer,
a les 9.10 hores. L’home va patir politraumatisme. A més, un
conductor va resultar ferit lleu
en una sortida de via en el quilòmetre 455 de la N-IIa, a Alcarràs, a les 9.48 hores.

Rescaten un home
de 67 anys ferit a
Castell de Mur
amb un cop al cap
El Bombers van rescatar ahir un
home de 67 anys que va patir
una caiguda i es va donar un
cop al cap quan es trobava a
Castell de Mur, a la zona de Roca Regina. Els fets van succeir a
les 11.40 hores i fins allà es va
desplaçar un helicòpter i una
dotació terrestres. Va ser evacuat a l’Hospital de Tremp.

L’acusat de violar una cosina diu
que la relació va ser consentida
Els fets van ser a Balaguer i la víctima va
indicar que no recorda què va passar
Lleida
ÓSCAR BUETAS
L’acusat d’abusar sexualment de
la seva cosa cosina a Balaguer
després de posar-li un somnífer a
la beguda, A. G. P., d’uns 50 anys,
va manifestar ahir durant el judici celebrat a l’Audiència de Lleida
que les relacions van ser consentides i que li va donar mitja pastilla avisant-la que “era un tranquil·
litzant perquè estava nerviosa. A
més, estava desperta”. Per la seva
part, la noia, que en el moment
dels fets, el 9 de juny de 2015,
tenia uns 20 anys, va dir que no
recordava que va passar a l’habitació i que anteriorment “mai
havíem tingut relacions sexual”,
com sí va dir l’acusat. De fet, ella
va dir indicar que es va prendre
un tallat que l’home li va oferir
(on l’acusat hauria ficat el medi-
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cament) i després es va despertar
amb mal de cap i dèbil. Els dos
van coincidir que van anar a casa
d’ell perquè li havia de donar un
perfum per l’aniversari d’ella. En
uns whatsapps, hauria reconegut

al germà i a la tieta de la víctima
les relacions sexuals i que li havia
subministrat mitja pastilla.
Segons Fiscalia, l’acusat va
mantenir relacions sexuals amb
la noia sense el seu consentiment

Confirmen els 6 anys
de presó per abusar
de la seva filla a Vielha

Recepció del coronel Salgado
La subdelegada del Govern, Inma Manso, va rebre el coronel i
director de l’Acadèmia de Suboficials de Talarn, Ricardo Salgado.
També hi era el subdelegat de Defensa, Rafael Jiménez /FOTO: S. G.

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna a 6 anys de
presó per un veí de Vielha de 37
anys acusat d’abusar sexualment
de la seva filla de 12 anys fins a
en tres ocasions en un dia al domicili familiar on vivien també la
mare i el germà bessó de la nena
a Vielha. El TS ha rebutjat el recurs presentat per la defensa de
l’acusat i ratifica la sentència de

l’Audiència de Lleida que també
condemna l’home, un cop surti
de la presó, a la prohibició de comunicar-se o acostar-se a menys
de 100 metres de la nena durant
sis anys, cinc anys més de llibertat
vigilada i que indemnitzi la menor
amb 9.000 euros. Els fets van tenir lloc el 16 d’agost de 2014. La
sala considera provat que el primer tocament va ser als genitals

i amb abús de superioritat, alertant que “va buscar els efectes
del fàrmac per aprofitar-se de la
situació”, i demana 9 anys de presó per un delicte d’abús sexual.
En canvi, la defensa no va creure
la versió de la víctima i va dir que
no hi havia proves per demostrar
l’abús sexual i es va acollir al declaració dels forenses, que van
apuntar que “amb aquest medicament el cos reacciona als estímuls extrems i es pot despertar,
a més de no provocar ni mal de
caps ni cansament. A més durant
els primers dies de tractament
no es noten els efectes”. Inclòs,
l’advocat va indicar que la noia va
accedir induïda pel seu pare, perquè hi ha denuncies que indiquen
que obligava a la seva filla a mantenir relacions sexuals amb altres
homes a canvi de diners i hauria
cobrat 200 euros a un home d’ètnia gitana per casar-se amb ella,
tot i que ella no negués (sí que va
dir que en alguna ocasió l’hauria
tantejat perquè sortís amb l’acusat “perquè no em faltaria res”).

i va tenir lloc quan estaven ella i
el seu pare sols a casa; el següent
va tenir lloc al sofà sota la manta,
mentre miraven la tele, i el tercer
va a passar a l’habitació de la nena, quan li va tocar els pits i els
genitals i li va agafar la mà per
guiar-la perquè el masturbés. La
menor, que ara té 14 anys, va explicar-ho tot. L’acusat va negar els
fets i va dir que la seva filla ho va
malinterpretar i sobre les estes
de semen de l’home trobades al
pijama i els llençols de la nena,
va explicar que hores abans havia
mantingut relacions sexuals amb
la seva dona al llit de la nena,
però la dona ho va negar.
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Registren 22 agressions
a personal d’atenció
primària el 2016 a Lleida
FOTO: Jordi Pascual / Moment de la conferència a Centre Cultural

Xerrada sobre la Unió
Europea a Almacelles
L’Aula d’Extensió Universitària
d’Almacelles va organitzar el
passat dimecres, a l’auditori del
Centre Cultural, la sisena conferència del programa d’activi-

tats del curs 2016-17. El tema
d’aquesta conferencia, La Unió
Europea davant els reptes i les
amenaces actuals, anava a càrrec d’Eimys Ortiz Hernández.

Les Garrigues
demana
protegir la zona
dels Bessons

L’humorista Toni
Cruz actua dissabte
a les Borges

Diferents entitats de les Garrigues demanen a les administracions, ajuntaments, Consell
i Departament de Territori i
Sostenibilitat que activin la
creació del consorci i endeguin mesures reals de protecció de l’espai. Concretament,
aquestes entitats volen que es
protegeixi l’Espai d’Interès Natural dels Bessos.

El còmic Toni Cruz actuarà
aquest dissabte a la Sala Grums
de les Borges Blanques a les
23.00 hores en el marc del Cicle
de Monòlegs, una iniciativa cultural organitzada per la Comissió de Festes de la ciutat. Durant
l’actuació el públic podrà gaudir
d’un número que té com a objectiu aconseguir que els assistents passin una bona estona
amb l’artista mitjançant un humor surrealista i vulgar.

Els brocanters de les Borges es desmarquen
del tot del mercat organitzat a Mollerussa
Els organitzadors del Mercat d’Antiquaris de les Borges Blanques han
volgut desmarcar-se absolutament del que s’ha organitzat a Mollerussa i aseguren que els paradistes que l’han organitzat no tenen
res a veure amb el seu mercat. En tot cas, el de les Borges es continuarà celebrant tots els diumenge a la plaça Europa.

El voltor ‘Modesto’ torna
al Pirineu després de volar
més de 1.500 quilòmetres
El voltor negre Modesto, alliberat a la reserva de Boumort, al
Pallars Jussà, el 2009 en el Projecte de Reintroducció del Voltor
Negre al Pirineu, ha tornat després que la seva parella, Gallarda, fos trobada morta a la tardor
de 2015, i després de recórrer
aquesta primavera més de 1.500
quilòmetres. El Grup de Rehabilitació de la Fauna Autòctona i el

seu Hàbitat (GREFA), que col·labora amb el Govern en aquest
projecte de reintroducció, va
anunciar el retorn d’aquest voltor, que porta adossat un GPS,
de manera que els tècnics han
pogut fer tot el seguiment. “És
un viatger irreductible”, va explicar el GREFA, que considera que
el voltor ha recuperat “el seu esperit d’aventura”.

L’ICS també va comptabilitzar 20
atacs a l’Hospital Arnau de Vilanova
Lleida
ACN
El 2016, l’Institut Català de la Salut (ICS) va registrar 490 agressions a professionals sanitaris,
58 de físiques. La major part
d’aquest casos, 383 es van donar
en l’àmbit de l’atenció primària,
22 es van produir a Lleida, 217 a
l’àrea metropolitana, és a dir 104
a Barcelona ciutat i 113 a Metropolitana Nord. Al Camp de Tarragona se’n van produir 41, una
més que a Girona; a la Costa de
Ponent, 39, mentre que a la Catalunya Central, 20. A les Terres de
l’Ebre, només se’n van registrar 4.
De les 107 agressions notificades
als hospitals de l’ICS, l’Hospital
Vall d’Hebron va patir-ne 31 mentre que Bellvitge 20, les mateixes
que a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
La xifra total d’agressions és
lleugerament la més baixa, en
11 casos, que la del 2015, però
superior a la del 2014, en què
només se’n van donar 421. Més
de la meitat, les van patir els fa-

FOTO: ACN / L’hospital universitari Arnau de Vilanova de Lleida

cultatius, i es van donar sobretot
a l’atenció primària, en 383 dels
casos, 217 a l’àrea metropolitana.
Segons les dades de l’ICS, 4
metges, 1 infermer, 4 auxiliars
d’infermeria i 1 zelador han estat de baixa laboral com a conseqüència d’aquests episodis. Per
fer-hi front, el Departament de

Salut du a terme accions com ara
la creació d’una eina per notificar
els episodis i el suport mèdic, psicològic i legal als afectats. De les
situacions rebudes el 2016, l’ICS
va registrar que 265 van donar-se
a facultatius, 193 a diplomats universitaris en Infermeria i 32 a tècnics en Auxiliars d’Infermeria.

Lleida viu un canvi radical de temps
en la setmana més calorosa de 2017
Durant la jornada d’ahir la demarcació de Lleida va viu un canvi
de temps radical, ja que aquesta setmana s’havien registrat les
temperatures més altes de l’any,
arribant als 32ºC en diferents municipis de la demarcació. La pluja
va ser la protagonista del dia. Balaguer va ser una de les ciutats
més afectades a la demarcació
per la pluja. A la capital de la Noguera es van registrar 11 litres per
metre quadrat (L/m2). A Tremp,
Sort i Lleida es van registrar 8 L/
m2; al Pont de Suert i les Borges
Blanques, 7 L/m2.
La mitjana històrica de pluja al
mes de maig a la ciutat de Lleida
durant 103 anys és de 46 L/m2 tot
i que aquesta data varia molt d’un
any a un altre. El 75% dels maigs
plou entre 11 i 81 L/m2. Durant

FOTO: Selena García / A la ciutat de Lleida van caure ahir 8 L/m2

15 maigs Lleida va superar els 81
L/m2 dels quals 8 van superar els
100 L/m2. Durant 9 maigs l’ambi-

ent va estar secs amb 11 L/m2. En
canvi, el maig més plujós va ser el
de 1921, amb 209 L/m2.
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Catalunya, líder a tota
Europa en la producció
dels préssecs plans

Impulsen
l’obertura del
mercat turc al
boví de carn
espanyol

Alcarràs
ACN
Europa recuperarà aquesta campanya el seu potencial productiu en préssec i nectarina, després d’uns darrers anys marcats
per la caiguda de la producció
com a conseqüència d’afectacions climàtiques generalitzades
com ara gelades i pedregades.
D’aquesta manera, la producció
de préssec i nectarina se situarà
enguany entorn de les 3.893.300
tones, un 15% per damunt de
la passada campanya, segons
les previsions que va donar a
conèixer ahir la patronal del sector en el marc del 21è Fòrum del
préssec i la nectarina d’Alcarràs
(Segrià).
Per segon any consecutiu, l’estat espanyol es manté com a primer productor europeu, en bona
part per l’aposta dels darrers anys en nectarina però sobretot en
préssec pla, en aquest cas liderada per Catalunya.

Asoprovac ha impulsat l’obertura definitiva del mercat turc
al boví de carn espanyol. És un
dels pocs països de l’arc mediterrani l’obertura del qual quedava pendent al mercat de boví
viu espanyol.
Després de diversos anys de
negociacions entre les administracions turca i espanyola, moltes d’elles al més alt nivell, en
els últims dies han tingut lloc
un seguit de reunions i visites
a diverses regions espanyoles
que han donat com a resultat
l’obertura definitiva d’aquest
mercat.
Aquestes accions s’han desenvolupat sota la coordinació
d’Asoprovac i gràcies a l’actuació dels operadors comercials
de tots dos països.
Asoprovac ha participat
molt activament en tot el procés, coordinant les reunions
entre els serveis veterinaris
turcs i espanyols.

FOTO: ACN / Alcarràs va acollir ahir un fòrum sobre el préssec

La previsió és assolir les
1.513.500 tones, fet que suposa
un increment del 9%, mentre a
Catalunya s’espera arribar a les
407.020 tones, un 13% més que
la darrera campanya.
Tot i l’increment de producció previst en el conjunt del vell
continent, des de la patronal del

sector destaquen com a factors
positius que podrien contribuir a
repuntar els preus una bona qualitat dels fruits, el no solapament
de collites entre zones sud-nord
i que els productors ja podran
comptar amb mesures extraordinàries –que seguiran incloent
retirades- en l’inici de la collita.

La Paeria de
Cervera restaura
la façana
principal amb
1,5% cultural
Les obres de l’1,5% Cultural al
centre històric de la ciutat també
preveuen intervencions en edificis públics: la Paeria, l’antiga biblioteca, l’església de Sant Joan i
la casa delmera (antiga escola de
música), al carrer Major.
Els treballs han començat dimecres 17 de maig a l’edifici de la
Paeria amb la instal·lació d’una
bastida a la façana principal.
La intervenció consisteix a
netejar les parts de pedra deteriorades, segellar les esquerdes,
restaurar els elements escultòrics
(mènsules) i substituir lloses dels
balcons. A l’antiga biblioteca i l’es-

Vaga dels
treballadors
de Codorniu
contra l’ERO

FOTO:/ Ja han instal·lat la bastida a la façana principal de la Paeria

glésia de Sant Joan es milloraran
les portes i es crearà un aparador
de vidre.
A la casa delmera es rehabilitaran elements de la façana i les
portes. Finalment, també es restauraran les fonts del carrer i la
plaça Major. Totes aquests actua-

cions formen part del projecte de
l’1,5% Cultural, que rehabilita el
tram urbà del camí de Sant Jaume a Cervera.
Les obres del projecte de
l’1,5% cultural, amb un cost de
1,5 milions d’euros, les executa
l’empresa Acsa-Sorigué.

Els treballadors de Codorniu
han anunciat que faran vaga
els dies 25 i 31 de maig per
rebutjar l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) presentat
per la direcció. Tot i que inicialment es preveien 93 acomiadaments, empresa i sindicats han
acostat posicions per reduir
l’afectació a Nuviana, de manera que ara l’ERO englobaria 81
treballadors. Amb tot, després
de la reunió d’aquest dijous al
matí, les dues parts segueixen
distants d’arribar a una entesa pel que fa a les indemnitzacions i prejubilacions, quan les
negociacions es troben al seu
equador.

Demanen més
suport contra la
línia Foradada-La
Pobla de Segur
La Plataforma Contra l’Autopista Elèctrica va lliurar aquest dimecres una carta de petició de
suport contra el projecte anunciat d’augment de la capacitat
de transport de la LAT que discorre entre les poblacions de
Foradada del Toscar i La Pobla
de Segur als ajuntaments de
Tremp, La Pobla de Segur i Conca de Dalt i al Consell Comarcal
del Pallars Jussà.

Almacelles vol
dotar el municipi
de més sòl
industrial
L’alcalde d’Almacelles, Josep
Ibarz, es va reunir ahir amb el
conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, a fi d’agilitzar
la posada en marxa de nou sòl
industrial a la zona del Pla de
les Vinyes, atesa la petició de
sòl d’alguns empresaris locals
per ampliar negocis o indústries ja existents al municipi, segons va informar el consistori.

El PP bloqueja una
ponència sobre les
condicions laborals
dels forestals
La senadora d’En Comú Podem Sara Vilà va denunciar
ahir que el PP bloqueja una
Ponència d’Estudi sobre les crisis de seguretat i les condicions
laborals dels agents forestals i
mediambientals. Vilà defensava la creació d’una Ponència
d’Estudi, amb la participació
de totes les Comunitats Autònomes, per abordar la crisi de
seguretat laboral, la falta de
coordinació entre administracions, la formació, la concessió
de llicències d’armes i altres
aspectes que condicionen cada dia la vida dels agents forestals, rurals i mediambientals.
El 21 de gener dos agents rurals eren assassinats a Lleida.

