
Vuit anys de presó per l’home 
acusat d’abusar sexualment 
d’una nena de 7 anys a Tàrrega
És la pena que demanava Fiscalia i l’Audiència considera 
provats els fets i també l’imposa 7 anys de llibertat vigilada
Lleida 
ÓSCAR BUETAS
L’Audiència de Lleida ha con-
demnat a vuit anys de presó un 
veí de Cervera de 69 anys acusat 
d’abusar sexualment una nena 
de 7 anys al parc de Sant Eloi de 
Tàrrega, el 15 de juliol de 2017. 
El considera culpable d’un delic-
te d’abusos sexuals amb pene-
tració a menors de 16 anys, pel 
qual també li imposa 7 anys de 
llibertat vigilada i la prohibició 
de comunicar-se o acostar-se a 
menys de 150 metres de la me-
nor durant 10 anys. També hau-

rà d’indemnitzar amb 3.000 eu-
ros a la menor pels danys patits. 
Cal recordar que va ser la peti-
ció que va fer Fiscalia en el judici 
que celebrat el 25 d’abril.

Durant la vista oral, l’home va 
admetre que havia anat amb la 
nena i el germà d’aquesta a una 
zona apartada del parc i que, 
quan el nen ja no hi era, la me-
nor es va baixar els pantalons i la 
roba interior, però va negar que 
la violés. Tot i això, la Sala con-
sidera provat que durant diver-
sos dies d’aquell mes de juliol, 
l’home havia anat en reiterades 

ocasions a la zona infantil del 
parc i havia interactuat amb la 
nena i el seu germà de sis anys, 
d’origen marroquí. Aquell dia, 
l’acusat els va oferir un euro 
per comprar globus d’aigua i 
els va dir que l’acompanyessin 
fins a arribar a un lloc fora de la 
vista de la mare i d’altres perso-
nes. Un cop allà, l’home li va dir 
al germà de sis anys que anés 
a donar una volta i va aprofitar 
per abusar sexualment de la 
nena. De fet, els psicòlolegs de 
l’EATAV van donar credibilitat a 
la versió de la menor.FOTO: Óscar Buetas / El judici es va celebrar el 25 d’abril a Lleida

El jutge va ordenar ahir pre-
só provisional sense fiança per 
l’acusat de disparar a dos homes 
que li reclamaven diners, el di-
marts a Alpicat (Segrià). De fet, 
se l’acusa d’un delicte d’homici-
di dolós en grau de temptativa 
i d’un delicte de tinença il·lícita 
d’armes, ja que al registre de la 
Guàrdia Civil no consta que el 
detingut tingui permís d’armes. 
M. F. M., veí de Sant Carles de 
la Ràpita (Montsià), de 34 anys 
i nacionalitat espanyola, va pas-
sar ahir a disposició judicial al 
jutjat de guàrdia de Lleida i va 
declarat que els dos homes el 
van agredir i que ell va dispa-
rar un tret a terra perquè mar-
xessin, però que se li van tirar 
a sobre i que si hi va haver més 
trets deurien ser durant el for-
cejament. Un dels homes a qui 
va apuntar, però, va assegurar 
que el detingut el va encanonar 
i el va disparar a prop de la ca-
ra. Segons l’informe policial, els 
agents van trobar tres casquets 
de bala a terra i una bala sense 
detonar, totes de 9 mil·límetres. 

La presumpta pistola amb què 
s’haurien disparat els trets la 
van trobar a la perruqueria de la 
dona del detingut, davant de la 
qual van tenir lloc els fets.

Segons l’informe dels Mos-
sos, el detingut va disparar al-
menys dos trets contra els dos 
homes, un dels quals li reclama-
va diners perquè es va sentir es-
tafat pel detingut amb la venda 
d’un cotxe. Un dels agredits va 
declarar que va baixar del cot-
xe per parlar amb el detingut i 
que aquest va treure una pistola 
del maleter del seu cotxe, el va 
apuntar i el va disparar dues ve-
gades, una cap al terra a prop de 
la cama i l’altre a prop de la cara.

Presó provisional sense 
fiança per l’acusat de 
disparar trets a Alpicat

L’acusen 
d’homicidi 

dolós en grau 
de temptativa

El Montsec d’Ares, a Àger, va re-
gistrar ahir un despreniment 
d’uns 30 metres cúbics de pedres 
i roques, segons van informar els 
Agents Rurals. De fet, aquest suc-
cès es va produir concretament 
a l’Espai d’Interès Natural del 
Montsec i van dir que el camí on 
van caure va quedar intransible.

Cauen pedres 
i roques de 
gran tonatge al 
Montsec d’Ares

FOTO: Agents Rurals / Imatge d’una de les pedres que va caure

Els Bombers extingeixen un incendi 
en un bar de la plaça Major de Verdú

Cremen 100 metres quadrats de vegetació 
en els marges de l’LV-3344, a Barbens

Un conductor, ferit 
lleu en sortir-se de 
la via i xocar contra 
dos cotxes a Alcarràs
Una persona va resultar ahir fe-
rida lleu en un accident que va 
tenir lloc al quilòmetre 452 de 
l’N-II, a Alcarràs. A les 15.48 ho-
res, el vehicle va patir una sor-
tida de via i va acabar xocant 
contra dos turismes que esta-
ven estacionats. Per altra ban-
da, a les 8.55 hores, a Cervera 
un camió va perdre una roda i 
va xocar contra un turisme, pe-
ro no van haver-hi ferits.

Els Bombers de la Generalitat van extingir ahir un incendi que es va ori-
ginar en un bar situat al número 18 de la plaça Major de Verdú. El foc 
va cremar el quadre dels endoll de la cafetera, la nevera i el congelador, 
i la barra. A més, l’alta temperatura va afecta el televisor i el fals sostre. 
Cal destacar que no va haver-hi cap ferit..

Un incendi va cremar ahir 100 metres quadrats de vegetació situats al 
marge de l’LV-3344, concretament en el terme municipal de Barbens. 
Els serveis d’emergències van ser alertats a les 18.36 hores i fins al 
lloc es van desplaçar dues dotacions dels Bombers. Per altra banda, a 
l’AP-2, a Castelldans, es va cremar un pila de brossa.
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La Guardia Civil ‘bateja’ el Parc 
d’Aigüestortes com ‘Aguas 
Torcidas’ i la xarxa s’indigna
La direcció del Parc envia un carta de queixa al cos

Un tuit de la Guardia Civil en 
que van traduir literalment 
Aigüestortes com ‘Aguas 
Torcidas’ va generar ahir 
indignació entre els usuaris 
de la xarxa.  El cos policial es 
va disculpar.   

Lleida
REDACCIÓ
La Guardia Civil va fer una piula-
da ahir a través dels seu compte 
oficial de twitter en el que lloava 
la feina que fa el Seprona al “Par-
que nacional de Aguas Torcidas y 
Lago de San Mauricio” referint-se 
al Parc Nacional Aigüestortes i ho 
acabava rematant dient que es 
tracta d’un lloc idíl·lic de “los Pi-
rineo de la província de Lérida”.

La traducció de topònim no 
va agradar gaire als usuaris de la 
xarxa que van respondre massi-
vament al tuit de la benemèrita, 
alguns amb humor i burla i d’al-
tres amb evident indignació per 
la falta de respecte i entre els més 
actius, curiosament, els diferents 
perfils relacionats amb el poble 
fictici de Sant Esteve de les Rou-
res, inventat precisament per la 
mateixa Guardia Civil en un dels 
seus atestats. 

El responsable del compte del  
twitter de l’Institut Armat va in-

FOTO: / La piulada de la polémica i la disculpa i una de les respostes

tentar tancar la polèmica amb 
una piulada on de manera simpà-
tica demanava disculpes (veure a 
la part superior) per la traducció. 
Però la polèmica ja estava servi-
da i els usuaris de la xarxa social 
van dedicar-se a fer broma tra-
duint amb ironia altres noms ca-
talans com per exemple Salhuevo 
(Salou), Demasiadolimpio (Ma-
çanet), o Devuelvebueyes (Tor-
nabous), entre molts d’altres. 

En poques hores el tuit supera-
va les 2.000 interaccions d’usuaris 
i la piulada es va fer viral rapida-
ment. Tot i la disculpa de la bene-
mèrita, desde la direcció del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici es va enviar ahir 
mateix una carta on exposava la 
seva queixa al director de la Guar-
dia Civil per la traducció del nom 
d’aquest espai verd del Pirineu 
lleidatà.  
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El director dels Serveis Territo-
rials d’Ensenyament a Lleida, 
Miquel Àngel Cullerés, ha anun-
ciat la creació d’una subseu de 
l’EOI a les Borges Blanques per 

al curs vinent. L’oferta, que s’ini-
ciarà el pròxim setembre, per-
metrà cursar 2on i 3er d’anglès a 
la capital garriguenca, per donar 
resposta a la demanda.

Les Borges acollirà una seu 
de l’Escola Oficial d’Idiomes

FOTO: Aj. Borges / La iniciativa es va presentar ahir a les Borges

Les voladures de prova que s’han 
dut a terme ahir dijous al congost 
de Tresponts, a les proximitats 
de la futura boca sud del túnel 
que s’excavarà en aquesta zona, 
es van realitzar sense incidents i 
amb un resultat satisfactori, se-
gonsvan informar fonts del de-
partament de Territori i Sosteni-
bilitat, encarregat d’executar les 
obres.  Tot i que estava previst 
que l’actuació comportés talls in-
termitents, de cinc o deu minuts, 
de la carretera C-14 entre les 14 
i les 15 hores, finalment es va 
optar per fer una única restric-
ció en els dos sentits de la marxa 

que va durar uns quinze minuts. 
Aquesta es va iniciar poc abans 
de dos quarts de tres de la tarda 
i va comporatar que desenes de 
vehicles i camions hagin hagut 
de quedar-se aturats. La prova va 
consistir bàsicament en dur a ter-
me deu denotacions controlades 

de diferent intensitat, que van 
tenir com a objectiu analitzar les 
vibracions i el comportament del 
terreny. Abans de concretar quan 
es podran iniciar les pròpiament 
destinades a la construcció de la 
galeria, caldrà comprovar els re-
sultats obtinguts.

Les voladures 
de prova per 
l’obra del túnel 
de Tresponts es 
realitzen amb èxit

FOTO: Dep. Territori / Les voladures van obligar a aturar el trànsit

FESTA MAJOR GIMENELLS

divendres, 11 de maig
20.00 Coronació de les Pubilles i 
Hereus a la caserna.

21.30 Teatre ‘El último trago’, del 
grup de teatre Gimenart.

00.30 Penya, tota la nit.

dissabte, 12 de maig
08.00 Esmorzar i recorregut de caça.

09.30 Tirada de bitlles.

10.00 Semifinals de Pàdel, 2a 
categoria femenina i masculina.

11.00 Parc infantil Diver Fest.

14.00 Concurs de Paelles.

17.00 Semifinals de Pàdel, 1a 
categoria femenina i masculina.

17,30 Recorregut pel poble amb la 
xaranga Los Metralleta.

20.00 Ball de tarda a la Sala de ball, 
amb l’orquestra Europa. A les 12 de la 
nit, ball de nit.

diumenge, 13 de maig
11.00 Missa

12.30 Final de Pàdel, 2a categoria 
femenina. A les 12.30, la masculina.

12.00 Animació infantil amb La 
Cremallera, a la plaça de missa.

12.00 Aperitiu popular a càrrec de 
Mic Mac, a la plaça de missa.

18.00 Final de Pàdel i entrega de 
Premis 1a categoria femenina. A les 
19.00 es disputarà la masculina.

20.00 Actuació de Jeff Toussaint.

dimarts, 15 de maig
11.30 Santa Missa cantada pel Grup 
de Jotas de Vencillón.

14.00 Paella al local social.

17.00 Actuació del Mag Marc Ferrer.

18.00 Xocolata i coca de sucre.

19.00 Sessió llarga de ball amb Banda 
Sonora.
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La nova consellera d’Agricultura, 
Teresa Jordà i Roura, succeirà en 
el càrrec a la lleidatana Meritxell 
Serret, actualment a Brussel·les, 
i que va ser la primera dona en 
ocupar una cartera que histò-
ricament ha estat vinculada a 
polítics provinents de les terres 
de Ponent. Teresa Jordà (1972), 
des de 2011 diputada al Congrés 
d’ERC per Girona, és llicenciada 
en Història Moderna i Contem-
porània i va ser alcaldessa de 
Ripoll entre 2003 i 2011, Ajun-
tament al que va entrar com a 
regidora al 1999 sent militant 
de les JERC i portant carteres de 
responsabilitat sobre polítiques 
econòmiques. Havia treballat 
a Correus i com a guia turística 
del monestir de Santa Maria de 
Ripoll. 

“AL SERVEI DE CONSTRUIR LA 
REPÚBLICA”

Els noms de Teresa Jordà i Es-
ter Capella –ambdues diputades 
a Madrid– van ser els primers 
en ser confirmats, i ho va fer el 

portaveu d’ERC al Congrés dels 
Diputats, Joan Tardà, als passa-
dissos de la càmera. Segons Tar-
dà, totes dues han demostrat 
la seva “gran qualitat humana i 
les seves dots com a diputades” 
però “ara es requereix que posin 
aquests coneixements al servei 
de construir la República” del 
nou executiu de la Generalitat. 
Malgrat les preguntes dels pe-
riodistes, Tardà assegurava a 
primera hora del matí que “no 
sap” qui serà el president de la 
Generalitat ni quan tindrà lloc el 
debat d’investidura. 

Teresa Jordà serà la 
successora de Serret al 
capdavant d’Agricultura

FOTO: Xavier Pi (ACN) / Jordà va 
ser alcaldessa de Ripoll

L’alcalde de Mollerussa 
guanya pes com a 
conseller de Territori
Marc Solsona seria la única ‘cara 
lleidatana’ en el nou Executiu
Marc Solsona, alcalde de 
Mollerussa, apareixia ahir 
com a possible conseller de 
Territori i Sostenibilitat en 
les travesses que es feien 
públiques. És la conselleria 
de la qual va ser destituït 
Josep Rull amb l’aplicació del 
155. 

Lleida
REDACCIÓ
El nom de Marc Solsona (Mo-
llerussa, 1976) es va posicionar 
des del primer moment de l’actu-
al Legislatura com a possible inte-
grant del Govern de la Generalitat. 
Fins i tot en un moment donat, va 
ser introduït a les travesses com a 
presidenciable. Que guanyava pes 
en el grup de JxCat es va eviden-
ciar quan va ser dels primers di-
putats en defensar la postura del 
seu grup en el debat sobre la paga 
extra als funcionaris. També s’ha-
via especulat amb que portaria la 
cartera de Governació.

 Tot i a falta que els propers 
dies es confirmin els noms de 

l’Executiu de Quim Torra, ahir es 
donava per segur que Marc Solso-
na serà el proper conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat i l’única cara 
lleidatana al Govern. Militant del 
PDeCAT és alcalde de la capital del 
Pla d’Urgell des del 2010 i també 
ha estat diputat a Madrid.

La resta de la composició del 
Govern inclouria a Pere Aragonès 
(ERC) com a Vicepresident i con-

seller d’Economia i Hisenda; a Elsa 
Artadi (JxCat) a Presidència i Go-
vernació; a Jordi Solé (ERC) a Afers 
exteriors i relacions Institucionals; 
al periodista Eduard Pujol (JxCat) 
com a Portaveu del Govern; Mò-
nica Palacín (ERC) a Ensenyament; 
Miquel Buch (JxCat) a Interior;  
David Elvira (ERC) a Salut; Albert 
Batet (ERC) a Empresa; i Laura 
Borràs (JxCat) a Cultura.

FOTO: Núria Julià (ACN) / Marc Solsona, al faristol del Parlament

Amnistia 
acusa Interior 
d’obstruir les 
investigacions

Montoro ultima 
un expedient 
per inhabilitar 
Puigdemont per 
a càrrec públic

Citats els 
acompanyants 
del president a 
Alemanya “per 
encobriment”

Amnistia Internacional (AI) va 
denunciar públicament ahir la 
suposada “obstrucció” de la fis-
calia i del Ministeri de l’Interior 
per aclarir el que consideren 
“abusos” comesos per la poli-
cia espanyola i la Guàrdia Civil 
durant l’1-O. Així, l’entitat, que 
té documentats casos amb un 
“ús excessiu de la força”, va re-
criminar a la fiscalia el seu “des-
interès i manca de col·labora-
ció” per aclarir els fets, cosa 
que “incompleix el seu paper 
d’impulsar les investigacions” 
tot i els esforços de diversos ju-
tjats catalans. En un informe de 
l’1-O, AI diu que la fiscalia “des-
qualifica les denúncies, l’obs-
trucció i manca d’interès”.

El ministeri d’Hisenda està treba-
llant en un expedient sanciona-
dor per inhabilitar fins a quatre 
anys el president destituït Carles 
Puigdemont per haver incomplert 
la ‘Llei d’incompatibilitats d’alts 
càrrecs’ de la Generalitat. Segons 
avança ‘El Confidencial’ i va con-
firmar ahir l’ACN, Puigdemont no 
hauria entregat la informació que 
li requereix la llei després d’haver 
deixat de ser president per apli-
cació del 155. Segons la llei, els 
alts càrrecs tenen tres mesos per 
presentar aquesta informació un 
cop deixen la feina per compro-
var que no hi ha hagut un enri-
quiment il·lícit. Ocultar informa-
ció suposa una infracció greu.

L’Audiència Nacional va citar 
ahir com a investigats els qua-
tre acompanyants que anaven 
amb el president destituït Car-
les Puigdemont en el moment 
de la seva detenció, a Aleman-
ya. Es tracta de dos agents dels 
Mossos d’Esquadra, l’histo-
riador Josep Lluís Alay i el seu 
amic personal, l’empresari Jo-
sep Maria Matamala. Tots es-
tan citats el proper 29 de maig 
a Madrid. A finals del mes de 
març, la Fiscalia de l’Audiència 
Nacional va obrir una investi-
gació –a instàncies de la poli-
cia espanyola- per determinar 
si havien pogut incórrer en un 
“delicte d’encobriment”.

La nova consellera de Justícia, 
Ester Capella i Farré, va néixer 
a la Seu d’Urgell (1963), va viu-
re la seva infantesa a la Pobla de 
Segur, on té les arrels familiars, 
però és “barcelonina per elec-
ció”, segons el seu apunt biogrà-
fic a la web d’ERC: “Barcelona és 
la ciutat que vaig triar per estu-
diar, viure i treballar, i és la ciutat 
que m’ha permès créixer en tots 
els sentits”. 

És advocada de professió, i 

assegura que ho és “per voca-
ció, per convicció i per compro-
mís en la defensa dels drets i la 
igualtat d’oportunitats”. Des de 
molt petita, es rebel·la davant 
de tot allò que considera injust i 
està convençuda que “a la Repú-
blica catalana tindrem una ad-
ministració de justícia molt més 
propera, molt més resolutiva”. 
És diputada al Congrés i ha estat 
senadora i portaveu a d’ERC a 
l’Ajuntament Barcelona.

Ester Capella, nascuda a 
la Seu i criada a la Pobla, 
portarà la cartera de Justícia

FOTO: Rafa Garrido (ACN) / Capella succeirà a Carles Mundó
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El cineasta Josep Maixenchs, 
fundador de la Escola Superior 
de Cinema i Audiovisuals de Ca-
talunya (ESCAC), de la qual va 
sorgir una nova generació de 
directors i professionals del sec-
tor, com Juan Antonio Bayona, 
Javier Ruiz Caldera o Kike Maíllo, 
va morir ahir als 74 anys. Nascut 
a Terrassa (Barcelona) en 1943, 

Maixenchs va fundar l’ESCAC en 
1994 a partir dels estudis de la 
Formació Professional d’Imatge 
i So del Centre Calassanç, creant 
els primers estudis oficials uni-
versitaris en cinema i audiovisual 
del país.

Josep Maixenchs s’havia de-
finit a si mateix com “un somia-
dor”, amb el somni de viure en 

un país on “des de la cultura, des 
del cinema i la comunicació au-
diovisual arribem a l’excel·lèn-
cia” per, a través de l’àmbit au-
diovisual “ser millors ciutadans, 
fent un món diferent, més ale-
gre, sense pessimisme i que 
s’aferri als sentiments”.

Al llarg de la seva carrera, 
Maixenchs va rebre nombrosos 
premis, entre ells  la María d’Ho-
nor Honorífica del Festival Inter-
nacional de Cinema Fantàstic de 
Catalunya- Sitges (2010), la Creu 
de Sant Jordi (2012) i el Premi 
Nacional de Cultura de la Gene-
ralitat (2015).

Mor als 74 anys el cineasta 
Josep Maixenchs, pioner 
dels estudis de cinema

El cantant i guitarrista del grup 
català Pribiz, Ander, oferirà dos 
concerts aquest cap de setmana 
a Lo Quiosc de Talarn, el dissab-
te 12 de maig a les 23.30 hores 
i el diumenge 13 a les 12.30 ho-
res, en format acústic.

Pribiz va publicar a finals del 
2016 el seu primer disc Carou-
sel gràcies a resultar guanyadors 
del premi Movistar Artsy, premi 

que també els va portar a actuar 
al festival Cruïlla. Composen en 
anglès amb un estil propi que es 
mou entre el folk, l’indie i el pop 
amb influències de Mumford 
and Sons i The Lumineers. La se-
va proposta es caracteritza per 
la simplicitat i la ràpida connexió 
amb el públic. Van ser teloners 
de George Ezra en la seva darre-
ra visita a Catalunya.

Tàrrega
REDACCIÓ 
La Sala Marsà de la Casa de Cul-
tura de Tàrrega exhibeix fins al 
proper 3 de juny l’exposició d’es-
cultura de l’artista local C. Xavi Fo-
noll. Sota el títol Retalls de vida, 
la mostra presenta 21 obres tre-
ballades a partir del ferro reciclat 
com a matèria primera. 

D’aquesta forma, l’autor tar-
garí aconsegueix atorgar una 
segona vida a cada peça, remo-
delant-la mitjançant tècniques 
d’improvisació. La mostra, basa-
da principalment en treball ex-
perimental, té per objectiu cons-
cienciar la societat vers el greu 
deteriorament que pateix el pla-
neta. La inauguració de l’exposi-
ció, celebrada ahir, s’ha emmar-
cat dins la primera jornada de la 
Festa Major de Tàrrega, que es 
desenvolupa fins al proper dilluns 
14 de maig.

L’artista va obrir l’exposició 
acompanyat de l’alcaldessa Rosa 
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FOTO: L.M. / Ander Pribizchuk farà un concert acústic

FOTO: Aj. Tàrrega / L’escultor de Tàrrega amb algunes de les seves obres

Doble concert del cantant i 
guitarrista del grup Pribiz, 
Ander, a Lo Quiosc de Talarn

Xavi Fonoll fa una crítica al 
deteriorament del planeta 
en la mostra ‘Retalls de vida’

Maria Perelló, qui va destacar la 
importància d’aprofitar un gran 
esdeveniment com la Festa Major 
com a plataforma de promoció 
dels creadors targarins. La Festa 
Major 2018 de Tàrrega va celebrar 
ahir el Pregó a càrrec de Montse-
rrat Macià, diputada del Parla-
ment de Catalunya; i l’inici de la 

ruta gastronòmica De Tapes. Per 
avui divendres, segona jornada 
de la celebració, els actes centrals 
seran la Tronada i la Cercavila po-
pular a càrrec dels infants (18.30 
hores, plaça Major), la Festa dels 
Colors amb Blue Live (20.15, llera 
del riu) i el concert de Tremendos 
(23.30, plaça dels Àlbers).

Penélope Cruz i Jessica Chastain 
van presentar ahir a Cannes, jun-
tament amb Marion Cotillard, 
Fan Bingbing i Lupita Nyong’o, 
la seva futura pel·lícula d’es-
pionatge, 355, que pretén sub-
vertir un gènere habitualment 
dominat per homes. “És una his-
tòria d’amistat, d’enemics que 
s’uneixen contra pronòstic”, va 
dir el director Simon Kinberg.

Penélope Cruz 
presenta el seu 
film d’espies 
a Cannes

FOTO: Sebastian Nogier (EFE) / Les actrius de la pel·lícula ‘355’

cfarre
Resaltado
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