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TRIBUNALS JUDICI 

Demanen quinze anys per violar i 
amenaçar de mort l'ex a Torre-serona 
L'acusat, segons la Fiscalia, va atacar la dona després d'amagar-se al seu domicili 
li Serà jutjat avui a l'Audiència per un delicte continuat d'agressió sexual 
A. GUERRERO 
1 TORRE-SERONA 1 La Fiscalia soHi
cita una condemna de quinze 
anys de presó i deu més de lli
bertat v igilada per a un home, 
E.C.P., de 39 anys i nascut a Ro
mania , acusat de violar bruta l
ment, lligar, pegar i amenaçar 
de mort la seua exparella, a la 
qua l va atacar després d 'ama
gar-se al seu domicili e l 21 de 
juny de l'any passat a Torre-se
rena. Està previst que el judici 
tingui lloc aquest matí a l'Au
diència de Lleida. El Ministeri 
Públic cons idera que l'home 
és autor d'un delicte continuat 
d'agressió sexual. 

El processat, segons l'escrit 
d'acusació del Ministeri Públic, 
va mantenir una relac ió senti
mental de nou anys amb la v íc
tima que va acabar a final s de 
maig del2018, però l'home "in
sistia a reprendre la relació, di
ent-li que en cas contrari se suï
cidaria". Així, durant tot el mes 
de juny, l'acusat, sempre segons 
Fiscalia, va enviar missatges de 
WhatsApp i correus electrònics 
a la dona en què es mostrava ge
lós i el dia 21li va trucar d ient-li: 
"Et comportes com una puta i 
com a puta rebràs." 

Així doncs, cap a les 20.00 
hores, l' home es va amagar a l 
domicili de la seua exparella es
perant que arribés a casa. Quan 
la dona era al canv iador, li va 
posar el ganivet a l coll i, recri-

TRIBUNALS CONDEMNA 

VA LLIGAR LA VICTIMA 

"No sortiràs viva de casa, 
acabaràs la teua vida al meu 
costat", va dir a la víctima, 
lligada i a la qual va pegar 

minant-li la seua nova relació, 
la va arrossegar per la casa es
tirant-li els braços i dels cabells 
i donant-li cops contra la paret, 
segons Fiscalia. Al dormitori, 
"va arribar fins i tot a posar-li 
una funda de coixí buida al vol
tant del coll i amb unes tisores a 

Accepta 4 anys de presó 
per traficar amb cocaïna 
des del seu bar de la Seu 
A.G.B. 
1 LA SEU D'URGELL 1 Un veí de la Seu 
d'Urgell , J.N.P. , va acceptar ahir 
una condemna de quatre anys 
de presó després de reconèixer 
que traficava amb cocaïna des 
del bar que regentava a la capi
tal de l'Alt Urgell. L'home va ser 
condemnat ahir en un judici per 
conformitat que es va celebrar 
a l'Audiència de Lleida després 
de l'acord al qua l van arribar 
les parts. 

Inicialment, la Fiscalia sol· lici
tava una condemna de set anys 
i mig de presó. La condemna 
se li va rebaixar fins als quatre 
anys i m ig a l'aplicar l'atenuant 
molt qualificat de drogoaddic
ció per de licte contra la sa lu t 
pública agreuja t per venda en 
un establiment obert al públic. 
A més, la pena de presó queda 

suspesa sempre que el condem
nat porti a terme els programes 
de deshabituació. 

El condemnat va ser detingut 
pels Mossos d'Esquadra el dia 
26 d 'agost del 2016, quan van 
efectua r una inspecció al bar i 

ACORD 

L'acusat va reconèixer els 
fets i va ser condemnat per 
l'Audiència després de 
l'acord entre les parts 

van intervenir més de 15 grams 
de cocaïna, diversos mòbils, un 
tota l de 675 euros i una bàscula 
de precisió que van trobar a la 
cuina, la barra, els lavabos i el 
magatzem del local. 

la mà li deia: «Et tallaré els dits 
un a un si no em dius la veritat". 

Posteriorment, li va arrancar 
la roba interior i la va violar bru
ta lment, segons l'acusació. La 
dona va intentar desfer-se de 
les cordes i demanar socors però 
l'acusat s'adonava de la seua in
tenció i la tornava a colpejar i li 
pressionava el coll amb la funda 
de coixí. 

L'home també li va dir: "Re
corda tots els moments bonics 
perquè no sortiràs viva d'aques
ta casa, acabaràs la teua v ida al 
meu costat" i la va v iolar per 
segona vegada. Finalment, va 

TRÀNSIT EMERGÈNCIES 

Relació de nou anys 
I La parella va mantenir una re
lació de 9 anys que va finalitzar 
el maig del2018. L'acusat insistia 
a reprendre-la. 

Gelo s 
I L'home, segons la Fiscalia, va 
enviar nombrosos missatges a la 
dona en els quals li preguntava 
si tenia nova parella i ~es mostra
va gelós". 

Ganivet i tisores 
I Li va posar un ganivet al coll, 
la va lligar de mans, va intentar 
ofegar-la i li va dir "et ta ll aré els 
dits un a un". 

aconseguir fugir quan un cosí i 
la parella d'aquest van obrir la 
porta del domici li, i l'acusat es 
va quedar a l'interior. 

Per tot plegat, el fiscal sol·lici
ta una condemna que ascendeix 
a quinze a nys de presó i deu 
anys més de lliberta t vigilada 
que s'executaria amb posteritat 
a la pena de presó. A més, re
clama la imposició d'una ordre 
d'allunyament de 1.000 metres 
i de prohibició de comunicació 
durant una dècada i que indem
nitzi la víctima amb 60.000 eu
ros pels danys mora ls que li ha 
ocasionat. 

Els Bombers van rescatar e l conducto r, que va resulta r ferit lleu. 

Queda atrapat al cotxe per una 
sortida de via a Foradada 
I FORADADA I Un conductor va 
resultar ahir ferit lleu al tenir 
una sortida de via amb el seu 
vehicle a la C-26 a Foradada. 
Els serveis d'emergències van 
rebre l'avís a les 11.33 hores, 
i els Bombers van haver d 'ex
carcerar el xòfer al quedar-se 

atrapat al veh icle quan aquest 
va bolcar. El SEM va evacuar 
el ferit a l'hospital Arnau de 
Vilanova. D'alt ra banda, un 
accident va causar retencions 
a la ta rda a l'autovia al terme 
municipal de Lleida en direc
ció Barcelona. 

COMARQUES I 17 I 

ARTEFACTE 

Un veí de 
Foradada troba 
un projectil de 
25 centímetres 
Va ser retirat i destruït 
per la Guàrdia Civil 

REDACCIÓ 
I FORADADA I Un veí de Fora
dada va trobar dimecres un 
projecti l d'artilleria de 65 
miJ.límetres de calibre i de 25 
centímetres de llarg en una 
finca d'aquest poble de la No
guera. La Guàrdia Civi l va 
rebre l'avís a les 11.30 hores i 
va enviar al lloc un equip del 
Grup Especialista en Desac
tivació d'Explosius (GEO EX) 
que, després de comprovar 
l 'estat del projecti l, apa
rentmen t utilitzat durant la 
Guerra Civil, va procedir a 
traslladar-lo a un lloc segur 
per dest rui r -lo. L'in stitut 
armat recorda que, davant 
de la troba lla de qualsevol 
objecte que per la seua apa
rença pugui resultar sospitós 
de ser un artefacte explosiu, 
no s'ha de tocar, s'ha de se
nya li tzar la seua presència 
i av isar immediatament els 
cossos policia ls. 

RURALS 

Multats a l'anar amb 
moto per senders 
I LA POBLA DE SEGUR I Els Agents 
Rura ls han denunciat deu 
motoristes que van ser inter
ceptats circulant per senders 
no autoritzats entre la Pobla 
de Segur i Sort. Els infrac
tors a naven amb moto de 
tria l i els van localitzar per 
senders de la ruta El Cinquè 
Llac, que finalitza a l'estany 
de Montcortès. 

BOMBERS 

Apaguen incendis a 
Montgai i Arbeca 
I MONTGAI I Els Bombers va n 
sufoca r ahir dos incendis 
a Montgai i Arbeca que es 
van produir per cremes que 
es van descontrolar. D'altra 
banda, els Bombers van pre
cintar un sortidor de la gaso
linera de la C-12 a Corbins 
per una fuga de combustible. 
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