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TRIBUNALS INVESTIGACIÓ 

-Educació. Mollerussa repren I'Aula 
d'Extensió Universitaria amb 200 inscrits. 

Audiovisual. El Museu de Lleida.estrena avui 
vídeos amb personatges hist<?rics de Ponent. 
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Judici a un professor acusat d'abusos 
Una exalumna de l'institut Marius Torres de Lleida va denunciar l'agost del 2020 un docent per 
suposats tocaments quan tenia disset anys 11 L'imputat ha canviat de centre educatiu 

L. GARCfA 1 A. GUERRERO 
1 LLEIDA 1 El jutjat penal1 de Llei
da té previst acollir una vista 
oral contra l'exprofessor de Fi
losofía de l'institut Marius Tor
res de Lleida que va ser acusat 
d'abusos sexuals a una exalum
na, segons ha pogut saber aquest 
diari. Els fets arribaran a judici 
més d'un any després que la fa
milia de la presumpta víctima, 
que tenia 17 anys en el moment 
deis fets, presentés la denúncia. 
Fonts próximes van assenyalar 
que les parts podrien arribar a 
un acord, jaque durant la ins
trucció, l'imputat, que ha can
viat de centre educatiu aquest 
curs, hauria reconegut part deis 
fets, encara que no se sap si can
viara la seua versió al judici. 

La jove va denunciar el cas 
el 16 d'agost del 2020 davant 

SUPOSATSTOCAMENTS 

L'adolescent va explicar que 
va anar a l'habitatge del 
docent a buscar uns !libres 
i li va fer tocaments 

Més de 60 causes 
judicials per 
delirtes sexuals a 
menors el2020 

lmatge d'arxiu d'una protesta a Lleida contra els delictes sexuals. 

• Les agressions sexuals 
a menors de 16 anys s'han 
multiplicat pe'r quatre l'úl
tim any a les comarques 
lleidatanes, segons l'últi
m a Memoria de la Fisca
lía. El2020, el Ministeri 
Públic va obrir 16 dili
gencies per aquest tipus 
·de delicte a les comarques 
lleidatanes davant les qua
tre que es van instruir el 
2019. En total, durant 
l'any passat els tribunals 
van tenir coneixemevt 
d'un total de 63 delictes 
contra la llibertat sexual 
en que les víctimes eren 
menors d'edat o persones 
amb discapacitat. Segons 
aquest balan<;, també es 
van investigar· un total de 
37 casos d'abusos sexu
als a menors de 16 anys, 
encara que en aquest cas 
es va registrar un descens 
respecte al2019, amb tres 
casos menys. Val a desta
car que una de les preocu
pacions durant els mesos . 
de confinament a causa de 
la pandernia és l'augment 
de la xifra negra deis de
lictes que no es denuncien. 
En total, es van obrir di
ligencies per 195 delictes 
contra la llibertat sexual a 
les comarques lleidatanes. 

deis Mossos d'Esquadra, que 
van remetre als jutjats la seua 
declaració i unes converses de 
WhatsApp que va tenir amb el 
professor, que coneixia la menor 
perque anteriorment havia estat 
alumna seua, després de citar-la 
al seu domicili per entregar-li 
uns llibres, segons va explicar 
la jove a la denúncia. Amb el 
pretext de fer-li un massatge, 
l'investigat presumptament li 
va grapejar els pits. L'adolescent 

JOVENTUT 

· LUrgell educa 
en igualtat 
de genere 
1 TARREGA 1 La comarca de l'Urgell 
aposta per educar en igualtat 
de genere i promoure les han
des de música integrarles per 
joves. Aquestes són algunes de 
les activitats del XXI Programa 
Comarcal de Suporta !'Educa
ció integrat per 25 accions per 
als 4.500 alumnes de la comar
ca que es duran a terme aquest 
curs per complementar l'edu
cació curricular. El programa 
inclou xarrades, tallers, visites, 

va abandonar l'habitatge molt 
nerviosa, segons la denúncia. 
Durant la instrucció, la denún
cia de la menor es va considerar 
"creible", la qual cosa ha mo
tivat que el cas arribi a judici. 

Durant la investigació es 
va tenir coneixement que una 
altra exalumna, que ara té 33 
anys, també va explicar que va 
viure una cosa semblant amb 
el docent. La dona va prestar 
declaració davant deis Mossos, 

que el van traslladar al jutjat 
d'instrucció número 2 de Llei
da. Va afirmar que li va passar 
una cosa similar quan tenia 18 
anys i el denunciat la va convi
dar a casa seua per fer repas per 
a la selectivitat. Unes diligenci
es que no s'inclouen en els fets 
que seran jutjats ara. 

Una vegada presentada la 
denúncia policial, la família de 
la suposada víctima en va pre
sentar una altra a la conselleria 

concursos i mostres. Presentació del XXI Programa Comarcal de Suporta I'Educació. 

d'Educació per demanar que es 
retirés el docent denunciat de 
forma cautelar mentre s'inves
tigaven els fets. La família va . 
considerar que no s'havia pres 
cap mesura en aquest sen tít. Al 
rebre la queixa, Educació va 
assenyalar que a l'estar el cas 
judicialitzat :¡¡,o podien actuar 
administrativament i que han 
de respectar la presumpció d'in
nocencia fins que hi hagi una 
sentencia ferma. 

SALUT DRETS REPRODUCTIUS 

Ja disponible.l'avortament 
quirúrgica Lleida 
1 LLEIDA I La clínica Mi NovAli
an<;a de Lleida, dins del Sis
tema Sanitari Integral d'uti
lització pública de Catalunya 
(SISCAT), pot practicar des 
d'ahir interrupcions volunta
ries de l'embaras amb el me
tode quirúrgic, l'únic centre 
de tota la província que per
met a les dones avortar entre 
la setmana 9 i 14 de gestació. 
Es tracta d'una de les mesu
rades posades en marxa per 
la Generalitat després de les 

protestes perla falta d'opci
ons d'avortament voluntari a 
les comarques lleidatanes. En 
aquest sentit, des del mes de 
mar<; passat, també és possible 
l'avortame~t farmacologic als 
hospitals de Tremp i la Cerda
nya. El departament de Salut 
va declinar ahir oferir infor
mació a aquest diari sobre les 
peticions d'avortaments qui
rúrgics després de l'activació 
del nou servei a la ciutat de 
Lleida. 
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