
“Era creuar la porta de casa i 
sentir que estava a l’infern, només 
em sentia alliberada a l’institut” 
La noia que va denunciar agressions sexuals del seu 
padrastre a Guissona relata els fets i l’home ho nega
Lleida
ÓSCAR BUETAS
“Era creuar el llindar de la porta 
de casa i sentir que estava en l’in-
fern, només em sentia alliberada 
a l’institut”. D’aquesta manera 
tan contundent va explicar la situ-
ació que vivia en el domicili fami-
liar la noia que va denunciar que 
havia patit agressions sexuals per 
part del seu padrastre a Guisso-
na des de que tenia 8 anys fins als 
15 anys, quan va marxar de casa 
després de plantar-li cara. “No hi 
havia dia que no passes. Els to-
caments eren per la nit abans de 
que la meva mare arribés i quan 
els meus germans estaven dor-
mint”. De fet, ho va dir protegida 
per una mampara en el judici de 
l’Audiència de Lleida.

Per la seva part, l’home, P. D. 
B. A., que actualment té 44 anys, 
va manifestar que “mai la vaig 
agredir. Mai he pegat a cap dels 
meus fills i als de la meva expa-
rella”. I va argumentar que “em 
va denunciar per venjança, per-
què jo no volia que el seu germà 

tornés a casa, perquè tenia molt 
mala relació amb ell”. Tot i així, la 
mare de la noia i una germana va 
indicar que es tractava d’un ho-
me “molt agressiu i autoritari”, 
com ja havia dit la víctima, que 
va haver de fer una pausa en la 
seva declaració mentre relatava 
les agressions, que van començar 

amb tocaments i posteriorment 
es van produir violacions, “amb 
un intent de penetració anal” i 
sexe oral no consentit. A més, la 
seva germana va afegir que “des 
del meu llit escoltava com el pare 
l’obligava a fer coses que a ella no 
li agradava. A vegades dormíem 
els tres en un mateix llit i es nota-

va una tensió molt estranya”, raó 
per la que “tant jo com la meva 
germana teníem por”. 

La noia va denunciar els fets al 
2016, quan tenia 21 anys (ara té 
24), perquè “la doctora em va dir 
de denunciar-ho perquè no podia 
continuar així”, després de recor-
dar el viscut en una ocasió que 
va tornar a casa per cuidar una 
persona gran. A més, va indicar 
que pateix d’ansietat depressió i 
que no pot tenir relacions intimes 
amb a les parelles que ha tingut. 
També va dir que havia patit per 
si els hi fes el mateix a les seves 
germanes. “L’ambient era hor-
rible, ja que hi havia maltracta-
ments. Vaig veure com li trencava 
el nas a la meva mare i a nosaltres 
ens pegava”, va expressar. 

Les psicòlogues de l’EATAV van 
indicar que el relat de la noia era 
“coherent” i no hi havia fabula-
ció. També van dir que l’home “té 
una visió diferent a la de la resta”. 
Fiscalia demana 13 anys i mig per 
a l’home per un delicte d’agressió 
sexual continuada.

Rescaten 
un boletaire 
perdut a Abella 
de la Conca
Els Bombers van rescatar ahir 
un boletaire de 52 anys, veí de 
Lleida, que s’havia perdut quan 
es trobava a Abella de la Con-
ca, concretament a la zona de 
Bóixols. A les 13.02 hores els 
serveis d’emergències van ser 
alertats que l’integrant d’un 
grup havia desaparegut cap a 
les 9.00 hores. A les 15.15 ho-
res va ser localitzat i a les 15.54 
se’l va rescatar sa i estalvi.

Denunciat a la 
Vall de Boí per la 
tinença de paranys 
prohibits de caça
Els Agents Rurals van denunciar 
una persona per la tinença de 
paranys prohibits de caça a la 
Vall de Boí. De fet, els membres 
del cos investiguem l’ús d’arts 
il·legals, ja que van retirar una 
gran quantitat de paranys que 
poden provocar la mort de 
qualsevol espècie.

12 COMARQUES | JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Els Mossos 
segueixen 
analitzant 
documentació 
del ‘cas Boreas’
Els Mossos d’Esquadra conti-
nuen analitzant documentació 
relacionada amb la peça princi-
pal del ‘cas Boreas’, segons van 
informar ahir fonts properes al 
cas. De fet, el jutjat d’Instrucció 
1 de Lleida que ho investiga en-
cara no ha citat a ningú per de-
clarar. Per altra banda, Fiscalia 
va demanar l’arxivament de la 
causa contra l’excap d’Organit-
zació de la Diputació de Lleida, 
Marlen Minguell, una peça se-
parada, per un presumpte de-
licte de revelació de secrets i 
tràfic d’influències, però l’ens 
s’hi ha oposat a l’arxiu.

Les centrals hidroelèctriques de 
Molinos, la Plana de Mont-Ros i 
la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, 
estan realitzant aquesta setma-
na les tasques de manteniment i 
aquest fet suposa haver de buidar 
els canals d’aigua. Previ a aquests 
treballs l’empresa Forestal Catala-
na, juntament amb els Agents Ru-
rals, han fet el rescat de truites. 

Entre els tres canals que hi ha a la 
comarca s’han rescatat uns 1.000 
exemplars. La majoria s’han alli-
berat aigua amunt o avall. Josep 
Maria Puigarnau, Agent Major de 
Fauna, va explicar que aquest any 
es portaran 50 mascles i 50 fe-
melles reproductores als centres 
d’alevinatge d’Escaló i de Llavorsí 
per obtenir cries.

Rescaten uns 1.000 exemplars 
de truites dels tres canals de 
la comarca del Pallars Jussà

FOTO: M. Lluvich (ACN) / Imatge d’una de les truites rescatades

FOTO: Ó. B. / Moment del judici celebrat ahir a l’Audiència de Lleida
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