
Condemat a 11 anys de presó 
per maltractar i violar la seva dona
L’Audiència també imposa al veí de la 
Seu d’Urgell 14 anys d’allunyament
Lleida
ÓSCAR BUETAS
L’Audiència de Lleida ha condem-
nat a 11 anys de presó a F. A. M. 
R., de 44 anys, de nacionalitat 
portuguesa i veí de la Seu d’Ur-
gell per violar i maltractar la seva 
dona de forma reiterada entre els 
anys 2013 i el 2016. A més, la Sala 
també imposa a l’acusat un ordre  
d’allunyament i prohibició de co-
municar-se a la víctima a una dis-
tància inferior a 150 metres du-
rant 14 anys i 5 anys de llibertat 
vigilada quan hagi complert la pe-
na de la presó. De la mateixa ma-
nera, haurà d’indemnitzar la do-
na amb 9.000 euros. Els fets van 
ser jutjats el passat 9 de gener i la 
Fiscalia demanaven 13 anys i mig 
de presó, l’acusació participar 
la sol·licitar 19 anys i la defensa, 
l’absolució del seu client.

FOTO: Ó. B. / El judici es va celebrar el 9 de febrer a l’Audiència de Lleida

En la corresponent sentència, 
l’Audiència de Lleida considera 
provat que durant el citat període 
de temps, l’home va anar adoptat 
cap a la seva dona “una conducta 
cada cop més agressiva”, sent fre-
qüents els insults i el menyspreu. 

De la mateixa manera, les amena-
ces, en alguns casos, van culminar 
en agressions físiques -una d’elles 
davant d’un dels seu fills, de 12 
anys-, a més de mantenir relaci-
ons sexuals “malgrat que sabia el 
que feia era en contra de la volun-

tat de la dona”, qui “es deixava fer 
perquè si no feia el que l’acusat 
volia, aquest adoptava una acti-
tud completament inaguantable 
cap a ella, fent que la convivència 
familiar, i en especial la de pare-
lla, fos encara més insuportable”. 
I considera provar que li deia que 
“ella era la seva dona i havia d’ac-
ceptar els seus desitjos”.

La dona va denunciar els fets el 
març de 2016 i se li va diagnosti-
car un estat ansiós i depressiu pel 
qual s’està tractant encara. Per 
la Sala, el seu relat va ser “cohe-
rent” a l’hora de descriure el mal-
tractament psicològic, les agressi-
ons físiques i les relacions sexuals 
no consentides. També destaca 
que son “significatives les valora-
cions de l’informe psicosocial”, en 
el que descriu la víctima com una 
persona “amb poca confiança en 
si mateixa” i “baixa autoestima”. 
També diu la sentència que du-
rant els anys es va donar un in-
crement de l’asimetria de poder, 
aprofitant-se ell de la situació de 
domini en la que es robava.
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Un incendi crema 
0,4 hectàrees de 
pastures al nucli 
de Llessui, a Sort

Tres víctimes 
mortals en accidents 
de trànsit durant 
el mes de febrer

Tres persones, 
ferides lleus en 
sengles accidents 
a Tremp i Alpicat

Un incendi va cremar ahir una 
superfície total de 0,4 hectàre-
es de pastures a Llessui, nucli 
pertanyent a Sort. En aquest 
sentit, els serveis d’emergèn-
cies van ser alertats del foc a 
les 15.43 hores i fins al lloc dels 
fets es van traslladar tres dota-
cions terrestres i un helicòpter 
bombarder dels Bombers. La 
zona era escarpada, motiu pel 
que els efectiu van acabar apa-
gant-lo amb eines manuals. Per 
altra banda, també van extin-
guir un petit incendi de matolls 
a Sant Guim de Freixenet.

La demarcació de Lleida va re-
gistrar al febrer tres víctimes 
mortals en accidents, segons 
van informar ahir el Servei Ca-
talà de Trànsit (SCT). A més, cal 
indicar que es tracta del mateix 
nombre de víctimes mortals 
que va haver-hi l’any passat en 
el mateix període de temps. 

Dues persones van resultar ahir 
ferides lleu quan el cotxe en 
el que viatjaven va bolcar a la 
C-1412b, a Tremp. Els fets van 
succeir a les 18.06 hores i van 
ser traslladats a l’Hospital del 
Pallar. A més, a l’A-2, a Alpicat, 
va haver-hi un ferit lleu en un 
xoc entre un cotxe i un camió.

Un tren de la línia R12 de Roda-
lies van atropellar ahir una dona 
de 84 anys al pas de nivell que es 
troba al carrer Victòria de Cerve-
ra. Els fets van tenir lloc cap a dos 
quarts d’onze del matí i l’atrope-
llament es va produir per causes 
que s’investiguen. En aquest sen-
tit, la víctima va ser traslladada 
per una ambulància del Sistema 

d’Emergències Mèdiques (SEM) 
en estat menys greu a l’Hospital 
d’Igualada per ser tractada de 
les ferides. Segons van informar 
rodalies, arran de la incidències 
el tren va estar aturat des de les 
10.33 hores fins les 10.51 hores, 
moment en què va reprendre la 
marxa. També van estar Bombers 
i policia local de la localitat.

Una dona de 84 anys, ferida 
en ser atropellada per un 
tren de la línia R12 a Cervera

FOTO: O. Bosch (ACN) / Imatge d’arxiu d’un tren de la línia R12
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