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TRIBUNALS AGRESSIÓ SEXUAL

FORMACIÓ

A la presó dos acusats de violar
una jove de 19 anys a Vielha

Examen pràctic
dels bombers
voluntaris

Als voltants d’una discoteca al nucli de Betren || La víctima assegura que les
relacions no van ser consentides i que ella els va demanar que la deixessin
SEGRE
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❘ VIELHA ❘ El jutjat d’Instrucció
número 1 de Vielha està investigant dos homes que es troben
actualment a la presó acusats
de violar el mes d’agost passat
una jove de 19 anys als voltants
d’una discoteca al nucli de Betren, que pertany al terme municipal de Vielha.
Segons les informacions judicials a què ha tingut accés
aquest diari, els fets van ocórrer el 17 d’agost de l’any passat després que els presumptes
abusadors, d’uns 22 anys un i de
gairebé 40 un altre, i la víctima
haurien estat al local de lleure
nocturn prenent copes i ballant.
Va ser a la sortida quan, segons
la declaració d’aquesta última,

els acusats la van penetrar vaginalment, un d’ells en una ocasió
i l’altre, en dos. Tal com consta
en la interlocutòria de l’Audiència Provincial de Lleida, la víctima va mostrar oposició a les
relacions, “manifestant-los que
la deixessin i que paressin”.
Tanmateix, un d’ells fins i
tot la va obligar també a practicar-li una fel·lació, la qual cosa
va provocar que la jove vomités. Després dels fets, la jove
va presentar una denúncia la
mateixa nit, que va motivar la
detenció dels acusats. Després
de declarar al jutjat de Vielha, el
jutge va acordar el seu ingrés en
presó provisional comunicada i
sense fiança. Almenys un d’ells
va recórrer aquesta decisió a

Revisió de les
línies elèctriques
a Tàrrega
Imatge d’arxiu del jutjat de Vielha, encarregat de la investigació del cas.

CODI PENAL

Abús sexual. Segons el Codi Penal, qui, sense violència o intimidació

i sense que existeixi consentiment, realitzi actes que atemptin contra
la llibertat o indemnitat sexual d’una altra persona serà castigat, com
a responsable d’abús sexual, amb la pena de presó d’un a tres anys o
multa de divuit a vint-i-quatre mesos.

Penetració. Quan l’abús sexual consisteix en accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per
alguna de les dos primeres vies, el responsable serà castigat amb la
pena de presó de quatre a deu anys.
l’Audiència de Lleida, assegurant que les relacions van ser
consentides i que no existia risc
de fuga perquè comptava amb
feina estable i família instal·lada
a la capital aranesa.

Tanmateix, el tribunal provincial considera que de la declaració de la víctima, “reiterada i coincident negant haver
prestat el seu consentiment a
mantenir tals relacions sexuals”,

sorgeixen indicis amb prou entitat per imputar als dos acusats
la seua presumpta participació
en un delicte d’abús sexual i
per mantenir-los en presó provisional. A més, considera que
aquesta decisió no resulta incompatible amb els patiments
psicològics que presenta la víctima, que consten a l’informe
d’urgències i que consisteixen
en bulímia nerviosa i trastorn
de l’estat d’ànim en una personalitat clúster.
Per això, i per les “greus conseqüències penalògiques que
la llei assenyala” en aquest cas
(podrien ser condemnats a entre quatre i deu anys de presó),
l’Audiència de Lleida considera
necessària la presó provisional.

DENÚNCIES MASCOTES

Un veí de Mollerussa denuncia que dos
gossos el van mossegar a la cama

va aixecar dos actes, una per
infracció de les ordenances de
tinença d’animals, que obliga
a portar-los lligats, i l’altra per
infringir la llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana.

J.G.M.

Sota custòdia municipal

❘ MOLLERUSSA ❘ Un veí de Mollerussa va denunciar ahir davant dels
Mossos d’Esquadra que diumenge passat, a les 11 de la nit, dos
gossos el van mossegar a la cama esquerra, provocant-li ferides lleus. Els fets van succeir
al carrer Enric Granados de la
capital del Pla d’Urgell, quan
l’home es va veure sorprès per
els animals, que anaven desencadenats pel carrer sense cap
acompanyant. Pel que sembla,

❘ LLEIDA ❘ El parc de Lleida va
acollir ahir el primer examen
pràctic de la nova convocatòria dels bombers voluntaris.
Es tracta de la primera prova per als aspirants a les 350
noves places per als bombers
voluntaris, de les quals 120
són per a Lleida.
Aquestes proves consisteixen en quatre tallers o escenaris actius simultàniament
sobre matèries de risc químic, actuació forestal, autobombes (vehicles) i l’Equip
de Protecció i Respiració.
Aquesta és la primera convocatòria des del 2010 i la
província compta amb uns
sis-cents voluntaris, segons
Interior.

FAUNA

DENÚNCIA

La víctima va presentar la
denúncia la mateixa nit
dels fets i el jutjat creu
la seua versió per ara
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els gossos, que no són considerats de raça perillosa, li van fer
diverses mossegades a la cama
esquerra i l’home va haver de
pujar a sobre d’un vehicle. Una
patrulla dels Mossos d’Esquadra i una altra de la Policia Local es van desplaçar fins al lloc
dels fets i els agents van poder
atrapar els gossos, que posteriorment van ser traslladats
a un lloc segur sota custòdia
municipal.
L’home va ser traslladat per

una ambulància del SEM al CAP
del Pla d’Urgell on li van curar
les ferides lleus mentre que la
policia local va localitzar la
propietària dels animals, a qui

REFUGIAT EN UN COTXE

L’home, després de ser
agredit pels dos animals,
va optar per pujar a
sobre d’un cotxe

Les propietària dels gossos va
procedir dilluns al matí a anar a
buscar els animals que es trobaven sota custòdia municipal i la
policia li va notificar que havia
obert les dos actes.
Dels dos animals, només un
estava inscrit al registre municipal, segons fonts properes al cas.
Mollerussa compta des del 2014
amb una ordenança reguladora
de tinença d’animals que obliga
a registrar les mascotes.

❘ TÀRREGA ❘ Els Agents Rurals
han dut a terme inspeccions
de les línies elèctriques al terme municipal de Tàrrega per
detectar aquells punts on es
produeix un major nombre
d’electrocucions de fauna.
Durant les inspeccions, els
rurals han trobat quatre rapaços electrocutats (àguila
culebrera, mussol reial, aligot i astor).
Per això, una vegada detectats els suports conflictius,
es va informar l’empresa distribuïdora perquè prengui
les mesures necessàries. Els
rurals alerten que cada any
desenes d’exemplars de rapaços moren electrocutats.

PREVENCIÓ

Crema prescrita
a Abella de
la Conca
❘ ABELLA DE LA CONCA ❘ Membres
del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers de la Generalitat de
Catalunya van fer ahir una
crema prescrita al municipi
d’Abella de la Conca, al Pallars Jussà, amb l’objectiu de
reduir la massa de matolls i
un altre tipus de vegetació
per a una millor protecció
del municipi.
Els Bombers durant aquesta època de l’any fan cremes
controlades en diferents zones de Lleida, especialment
al Pirineu, amb l’objectiu de
reduir les càrregues de combustible forestal per la prevenció de possibles incendis.
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AJUNTAMENT DE TREMP

Jornada professional per promocionar
la carn de corder del Pallars Jussà
El centre cívic Tarraquet de Tremp va acollir una jornada
professional amb ramaders, carnissers i restauradors per
posar de relleu la carn de corder del Pallars Jussà en un
projecte de l’ajuntament i la Fundació Alícia.
LLAVORS DE VINCLE

La mostra, que reuneix 270 naixements i una quinzena de maquetes, s’ha exposat a Cal Gassol.

Exposició de pessebres a Anglesola
Cal Gassol d’Anglesola ha exposat els dos últims mesos una
quinzena de maquetes de pessebres, obra dels veïns Alfons
Aiguadé i Miquel Vidal, així
com més de 270 naixements i un

centenar d’àngels. Aquesta mostra es repeteix cada any des del
2000 amb diverses incorporacions. A fi de donar-la a conèixer
entre els veïns, aquestes festes
l’ajuntament va organitzar un

sorteig, el guanyador del qual,
Josep Binefa, va recollir ahir un
val per a una sessió de spa per a
8 persones. L’objectiu, segons el
consistori, és donar continuïtat
a aquesta iniciativa.
AJUNTAMENT D’ALPICAT

Conferència de la doctora Gemma
Baulies i de l’associació Llavors de Vincle
Una trentena de persones van assistir dissabte a la conferència Acompanyament de la malaltia dels nostres infants
des d’una mirada més integrativa de la doctora Gemma
Baulies, organitzada per l’associació Llavors de Vincle.
TOAR

Premien la interpretació d’un actor del
grup TOAR al concurs Vila de Piera
Un actor del grup teatral lleidatà TOAR, Erik Archibald
–a la imatge en la posada en escena d’Un cor–, va aconseguir dissabte el guardó al millor paper de repartiment
en el 41è Concurs de Teatre Amateur Vila de Piera.

Entrega dels premis del concurs familiar BiblioNadal a Alpicat
La Biblioteca Sant Bartomeu
d’Alpicat ha acollit el lliurament
dels premis del concurs BiblioNadal Fet a Mà, que en la seua tercera edició es va dedicar

als pessebres. En total, hi han
participat vint-i-dos famílies i
el primer premi va ser per a la
família Tornos Escuer, el segon
per a la família Molina Torres i,

el tercer, per als Prat Piqué. Els
premiats podien escollir entre
una GoPro, una tenda de campanya familiar i un patinet urbà
amb casc.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Pot no agradar-vos la situació actual,
però podeu utilitzar la intel·ligència per
concentrar-vos a fer-ho tan bé com pugueu.
Queixar-vos només us farà quedar malament.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Les societats experimentaran dificultats.
Serà millor trampejar la tempesta parant-vos al marge i observar com es desenvolupen les situacions. Eviteu l’estrès.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Estareu temptats de fer una jugada
emocional. Abans de dir alguna cosa de
la qual penedir-vos, considereu el resultat i com
afectarà les persones que estimeu.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Les qüestions delicades s’hauran d’abordar amb diplomàcia. Escolteu bé i, una
vegada tingueu tota la informació, considereu
les vostres eleccions amb honestedat.

TAURE 20-IV / 20-V.
Utilitzeu tota la intel·ligència. La inconsistència donarà als altres motius per
desconfiar de vosaltres. Compliu el que sabeu i
només oferiu el que podeu fer.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Un canvi de carrera pot temptar-vos,
però vegeu els inconvenients abans de
fer una jugada. És millor fer canvis personals. Es
destaca el romanç.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Aneu molt amb compte amb la forma
en què presenteu la informació. Se us
requerirà precisió i detall. No permeteu que els
vostres assumptes personals interfereixin.

AQUARI 20-I / 18-II.
Feu la vostra pròpia investigació. El canvi
pot ser bo si està ben planejat i s’executa
amb precisió. Fer judicis precipitats impediran
que aconseguiu les vostres metes.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Els canvis que vulgueu fer hauran d’estar ben pensats. Eviteu acceptar o prendre decisions ràpides que us deixin sense efectiu
o incomplint una promesa.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Invertiu en vosaltres, no en els altres.
Aparteu-vos dels xarlatans i de la manipulació emocional. Confieu en vosaltres, en les
vostres habilitats i en la vostra capacitat.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
No deixeu que els problemes emocionals arruïnin el vostre dia. Oblideu-vos
del passat i dirigiu-vos al futur sense remordiments. Penseu en nous projectes.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Les emocions s’interposaran en el vostre
camí. Feu un esforç per concentrar-vos
en el que s’ha de fer, no en el que fan els altres.
Cuideu les vostres responsabilitats.

