
Fiscalia sol·licita un màxim de 
34 anys d’internament psiquiàtric 
per l’acusat del crim d’Alfarràs
L’acusació particular vol 39 anys i 11 mesos de presó 
i la defensa, 6 anys en un centre no penitenciari
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Fiscalia ha demanat que s’impos-
si a l’acusat del crim d’Alfarràs, 
Josep S. G., un màxim de 34 anys 
d’internament  psiquiàtric en un 
centre adequat per la seva es-
quizofrènia paranoide. L’acusació 
particular sol·licita que se l’impo-
si 39 anys i 11 mesos de presó i la 
defensa vol que se l’absolgui i que 
se l’ingressi un màxim de sis anys 
en un centre psiquiàtric no peni-
tenciari per tractar de la seva pa-
tologia. El 9 de novembre es farà 
la selecció del jurat popular, des-
prés que l’Audiència ho acceptés 
en un auto del 18 d’octubre, i el 
judici serà des del 12 al 16.

En el moment dels fets, el 19 
de maig de 2016, Josep S. G. te-
nia 36 anys i està acusat d’haver 
matat a ganivetades Aquilino R., 
de 56 anys, i haver ferit la filla 
d’aquest, Maria, de 33, en el do-
micili on pare i filla residien, al se-
gon pis del número 68 de l’Avin-
guda de Lleida d’Alfarràs. Segons 
Fiscalia, l’acusat comprava setma-

nalment drogues en el citat habi-
tatge i aquell dia va anar perquè 
pensava que l’estaven enganyant 
en la quantitat i el qualitat de la 
droga que li venien. L’home està 
en presó provisional des del 22 de 
maig de 2016, a la Unitat d’Hospi-
talització Penitenciària Psiquiàtri-
ca (UHPP) de Can Brians.

El ministeri públic demana que 
se l’imposn a l’acusat un màxim 
de 25 anys d’internament en un 
centre psiquiàtric adecuat a la se-
va l’esquizofrenia paranoide per 
un delicte d’assassinat amb acar-
nissament i 9 anys més per un 
delicte de temptativa d’homicidi, 
ja que va ferit greument a la filla. 
També cinc anys de llibertat vigi-
lada després de l’internament, en 
què no es pugui acostar a menys 
de 200 metres de la dona i la pro-
hibició de tenir o dur armes du-
rant un màxim de 10 anys. A més, 
demana que indemnitzi la dona 
amb 161.560 euros. L’acusació 
particular considera els fets un 
delicte d’assassinat i un d’intent 
d’assassinat, i demana pel primer 

FOTO: S. G. / El crim va ser el 19 de maig de 2016, cap a les 15.30 hores

25 anys de presó i 14 anys i 11 
mesos de presó pel segon. A més, 
sol·licita que se li prohibeixi viure 
a Alfarràs ni acostar-se a la dona 
a menys de 300 metres durant 
10 anys i que la indemnitzi amb 
162.633,03 euros. La defensa 
considera que els fets són un de-

licte d’homicidi i un de lesions, i 
demana l’absolució de l’acusat te-
nint en compte l’eximent comple-
ta d’anomalia o alteració psíquica. 
Sol·licita que se l’ingressi durant 
un màxim de sis anys en un cen-
tre psiquiàtric no penitenciari per 
tractar la malatia.

JUEVES 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 | COMARQUES 15

Tres persones van resultar ahir 
ferides (una en estat greu i du-
es lleus) en un accident que es 
va registrar al quilòmetre 505,9 
de l’A-2, al terme municipal de 
Tàrrega, a les 9.08 hores. Segons 
van explicar fonts dels Mossos 
d’Esquadra, un dels turismes, 
conduit per un home d’uns 80 
anys, circulava per error en di-
recció contraria i va provocar 
l’accident amb quatre vehicles 
implicats. De fet, els Bombers 
van excarcerar aquest conduc-
tor, que va resultat ferit greu, i a 
la seva acompanyant, ferida lleu. 
El conductor d’un dels altres tres 
cotxes també va resultar ferit 
lleu. Els tres van ser traslladats 
pel SEM a l’Hospital Arnau de Vi-
lanova de Lleida. Els Mossos van 

tallar un dels dos carrils de circu-
lació en direcció Lleida fins que 
es van retirar els vehicles, a les 
10.37 hores, i a les 11.52 hores 
es va normalitzar la situació a la 
via. A més, a la C-13, a Llavorsí, 
un conductor va resultar ferit 
lleu en bolcar el vehicle que con-
duïa i a Corbins, a l’ISG-8, va ha-
ver-hi dos ferits lleus en un xoc 
entre dos turismes.

Un cotxe en direcció contrària 
provoca un accident amb 
tres ferits a l’A-2, a Tàrrega

En el sinistre 
es van veure 

implicats 
quatre vehicles

Fiscalia de Lleida no veu delicte 
en la publicitat del Club Eva, als 
Alamús, que el Grup Dones de 
Lleida denunciava que “incitava 
a la prostitució infantil i a la pe-
deràstia”. Malgrat tot, el ministeri 
públic, en una amplia resolució, 
diu que pot produït rebuig i obeir 
a un concepte “absolutament de-
gradant i cosificat de la dona”, en-
cara que també diu que “no incita 
a la comissió d’un delicte”. A més, 
el ministeri públic afegeix que 
“és obvi el contingut sexual de 
l’anunci”, però aquest “no té una 
incitació real, directa, expressa i 
evident a mantenir relacions se-
xuals amb menors”. També indi-
ca que la dona que apareix en el 
cartell “no és una menor d’edat”.

Dones de Lleida va presentar 
una denúncia a la Fiscalia el 19 
de setembre per demanar-li que 
emprengués accions legals contra 
el prostíbul. Denunciava que al 

Fiscalia no veu delicte 
en la publicitat d’un 
prostíbul dels Alamús

Considera que 
és degradant 
per la dona

Diu que no 
incita al sexe 
amb menors

cartell es podia veure una noia jo-
ve amb minifaldilla i insinuant-se, 
acompanyada de les lletres ‘Tor-
nada a l’escola’. De fet, Dones de 
Lleida va manifestar que aquest 
tipus de publicitat era “inaccepta-
ble”, perquè “vulnera el dret dels 
infants” i “no té cabuda a la nos-
tra societat”. Fiscalia va proposar 
l’arxiu de les diligències d’investi-
gació, però va indicar que, “òbvia-
ment, la imatge és absolutament 
desencertada i ofereix una visió 
degradant de la dona”, encara 
que “les interpretacions són lliu-
res i diverses i no es poden equi-
parar amb la incitació directa a la 
comissió d’un delicte”.

Per la seva part, ahir Dones de 
Lleida va dir que la resolució “és 
una passa més que hem donat” 
i va agrair la tasca de la Fiscalia, 
que va qualificar el cartell com a 
“degradant per la dona i obre la 
via a denunciar-ho en altres or-
dres jurisdiccionals o extrajudici-
als”. També va celebrar el debat 
que es va obrir a la societat.

Una nova 
esllavissada 
a Serradell, a 
Conca de Dalt

Els Agents Rurals van informar 
ahir que a Serradell, al terme mu-
nicipal de Conca de Dalt (Pallars 
Jussà), es va registrar una nova es-
llavissada. De fet, van explicar que 
es va desprendre una llastra de ro-
ca dels conglomerats d’aquell lloc. 
Aquesta va afectar a zona forestal, 
una font i un safareig que va que-
dar totalment tapat. Els membres 
del cos van fer una inspecció i van 
tramitar una fitxa a l’Institut Car-
togràfic i Geològic de Catalunya.

Imatge de la zona afectada

Alcarràs demana 
acondicionar la 
xarxa de camins 
del municipi
L’alcalde d’Alcarràs, Miquel Ser-
ra, va exposar ahir al subdele-
gat del Govern a Lleida, José 
Crespín, en la reunió que van 
mantenir, la necessitat de con-
dicionament de l’àmplia xarxa 
de camins d’aquest municipi, 
propietat de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), 
ja que és molt utilitzada diaria-
ment pels veïns de la zona.
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Albert Pla propone un 
recorrido a través de las 
sensaciones del ‘Miedo’
El cantautor crea junto a Raül Refree 
el espectáculo de gran poética visual

“Desde que se que estoy muer-
to ya nunca me pongo enfermo”, 
canta Albert Pla en ‘Muerto’, una 
de las 11 canciones que forman 
parte de su nuevo álbum, ‘Mie-
do’, compuesto, grabado e inter-
pretado por el cantautor de Saba-
dell junto a Raül Refree, excepto 
‘Bailando’ en la que también to-
ma parte Judit Farrés.

‘Miedo’ es un disco y también 
una obra de teatro que se esceni-
ficará el próximo día 9 en La Llotja 
bajo las directrices de Pepe Mira-
vete. La trama propone un viaje 
íntimo por todas las etapas del 
hombre, desde la infancia hasta 
más allá de la vida terrena, carga-
do de sensaciones, emociones y 
sentimientos nacidos del fantas-
ma que habita en nuestra mente.

El espectáculo que se propo-
ne resulta de gran impacto visual 
donde la proyección es gran pro-

FOTO: Nora Lezano / ‘Miedo’ se podrá ver el próximo día 9 en La Llotja

tagonista, de la mano de Nue-
veojos, estudio de referencia en 
España y pionero en el mundo del 
‘mapping’. Los textos se deben al 
propio Albert Pla mientras que las 
músicas son de Raül Refree.

Teatro musical, concierto o re-
cital teatralizado sirven como de-
finición de este ‘Miedo’ que en 
el disco parten del ‘Entierro’ y se 
despiden con un sobrecogedor 
‘Adiós mamá’, después de pasear 

por el ‘Parque’, estar ‘Bailando’, 
acudir al ‘Circo’ o tratar con ‘Ca-
laveras’. Una tras otra se van des-
granando las canciones como una 
manera de espantar o enfrentar 
los propios miedos. “Canta, can-
ta, no dejes de cantar. Si dejas de 
cantar te morirás”, resuelve.

Albert Pla es un polifacético ar-
tista con más de 25 años de tra-
yectoria cuyos proyectos resultan 
absolutamente innovadores.

El pasado sábado noche se de-
sarrolló en el Casal de Benavent 
de Segrià la séptima edición del 
BenRock, un festival que este 
año estuvo dedicado al rock ex-
tremo con la participación de 
cinco potentes bandas.

El BenRock Xtrem reunió a 
los grupos valencianos Obscure 
y Noctem, estos últimos como 
cabezas de cartel, además de los 
leridanos InVersus, Brainwashed 

y Hollow Cry, los dos últimos 
procedentes de las recientes en-
tregas del Pepe Marín Rock.

Pese a que la respuesta del 
público no fue la que merecería 
un evento de esta envergadura, 
la calidad fue incuestionable y la 
organización estuvo impecable.

Los incansables responsables 
del festival ya están preparando 
la configuración del cartel de la 
que será su octava edición.

El Festival BenRock despide 
su edición más ‘Xtrem’ y ya 
prepara la octava entrega 

FOTO: BenRock / Los organizadores del certamen después del festival

LOS VINAGRES, EN EL CAFÈ DEL TEATRE Después de 
diversos EPs publicados y de dos años de trabajo dedicados a la 
composición, ‘Los volcanes’ será el primer álbum de los cana-
rios Los Vinagres con el cual el trío consolida el sonido del ‘rock 
volcánico’, mezclando sus influencias rockeras y latinas. Los 
Vinagres actúan mañana viernes (22.30 horas. 10 y 13 euros) en 
el Cafè del Teatre donde defenderán en directo su concepto mu-
sical con el que se consideran ‘verbeneros’ y ‘canallas’.

Lo Quiosc de Talarn recibe en 
concierto mañana viernes al 
dúo mallorquín Donallop, for-
mado por Jane Rose y Pere Bes-
tard, que ofrecerá en acústico el 

contenido de su álbum ‘Misteris 
de sa vida’, que contiene nueve 
canciones repletas de melodías. 
El dueto nació en el 2009 en Ma-
llorca para cantar a la vida.

Donallop viajan al ‘Music 
Experience’ de Talarn

FOTO: Ditirambo / Jane Rose y Pere Bestard son el dueto Donallop

El ciclo musical ‘Els concerts de 
la CTretze’ de la Pobla de Segur 
cuenta hoy con la presencia de 
Timón Republik, una banda ex-
perimentada de rumba y mes-

tizaje que hace vibrar con su 
música también basada en la ca-
lidez del pop, el auge de la elec-
trónica y la oscuridad del sonido 
más underground.

Timón Republik van al ciclo 
‘Els concerts de la CTretze’

FOTO: Angel Altes / Timón Republik apuesta por el mestizaje rumbero

Koma empieza 
su gira con 
las entradas 
agotadas en 
tres conciertos
El pasado viernes se publicó 
el nuevo trabajo de Koma, 
‘La fiera nunca duerme’, un 
recopilatorio que consta de 
15 canciones de todos sus 
discos anteriores pero gra-
bado íntegramente este año 
para capturar el sonido ac-
tual de la banda. Ayer empe-
zó su gira en Bilbao con tres 
fechas donde se han agotado 
las entradas con mucha an-
telación. Koma ha vuelto a 
la carretera tras seis años de 
inactividad y después de edi-
tar ocho trabajos entre 1995 
y 2012. Presumiblemente la 
gira pasará por Lleida.

ANDRÉS RODRÍGUEZ

Lleida

rcolomina
Resaltado


	M201811011
	lm01
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48
	lm01.pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48

	lm01.pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48


	M201811011.pdf
	lm01
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48
	lm01.pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48

	lm01.pdf
	lm01
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	lm41
	lm42
	lm43
	lm44
	lm45
	lm46
	lm47
	lm48





