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TRIBUNALS SENTENCIA 

lnternat dos anys per atacar amb 
un pie diversos policies a Tarrega 
Ha estat absolt perque és inimputable per una anomalía psíquica 11 L'home, que 
portava un ganivet amagat en una maniga, rebra tractament medie 
A. GUERRERO 
1 TARREGA 1 L'Audiencia de Lleida 
ha acordat imposnr la mesu
ra de scguretat d'Lnternaruent 
medie duran! dos anys pera un 
vef de Tarrega que va ser jutjat 
per atacar amb un pie diversos 
policies a Tarrega. El tribuna l 
ratifica la sentencia de primera 
iostñncia del jutjat Penal3 de 
Lleida que va absoldrc l'bomc 
d\m delicte d'atemptat a l'auto
ritat al presentar-se l'eximent 
completa d'nnomnlia psíquico 
de l'acusat malgrat considerar 
provats els fets enjud iciats. La 
defensa va recórrcr la senten
cia i va dcmanar l'anuHació de 
la resolució al considerar que 
s'havia vulnera! la presumpció 
d'innoccncia i que lo mesura de 
seguretat hauria de ser menys 
costosa, i va sol licita r un trae
lamen! ambulatorio un intcmn· 
mcnt en un centre de din. 

Els fets van ten ir lloc en un 
domicili de Tilrrega el3 de mor<; 
de l':my 2017 després que l'ho
me t ruqués en dos ocasions a la 
policia. Un deis agents va ex
plicar durante! judici que en la 
primera ocasió no els va obrir 
i només els va insultar. Poste
riormcnt, els va tornar a trucar 
i fins a l'habilatgc es va dirigir 
una patrulla. "Va obrir la porta 
i. va assegurar que ens malaria 
o tots", va explicar un agcnt. 
Tot seguit l'home els va atacar 
amb un pie d'obra. El van reduir 

TRIBUNALS SENTENCIA 

MESURA ADEQUADA 

L'Audiencia diu que la 
mesura és adequada per 
l'"alta probabilitat" de 
nous episodis similars 

per detenir-lo. A la maniga de 
l'abric porta va un gonivet de 
vint centfmctres de fu !la. Un 
altre policia va declarar que 
l'acusat causava habitualment 
problemcs. Va dir que «vam 
intentar que cessés en la seua 
actitud, pero va cridar "Quants 

Absolen l'alcalde de la 
Floresta d'amena~ar un 
menor que el va denunciar 
1 LA FLORESTA! El jutjat d' lnstrucció 
1 de Lleida ha absoltl'alcalde 
de la Floresta i presiden! del 
coosell comarcal de les Gnrri· 
gues, Jau me Setó, d'un delicte 
d'amenaces lleus a un vef de la 
local itat de dissel anys al con
siderar que va ser "una simple 
discussió acalorada" ol'iginada 
per tensions nnteriors. El menor 
va denunciar que Setó l'bavio 
amena~nt d'"aixafar-li In cara". 
Encara que lo magistrada en
tén que !'a len Id e no va actuar 
de manera "moralment accep· 
table" tan! pel seu cilrrec pú· 
blic com per In diferencia d'edat, 
qunlifica els fcts d'unn "simple 
discussió acn !orada". En aquest 
sentit, conclou que la conducta 
no pot considerar-se un dclicte 
d'amenaces lleus i que aques
ta conflictivitat "en cap cas no 

hauria d'hover transcendit a 
l'ambit del dret penal". 

L'alca !de de la Floresta es va 
asseure al banc deis ocusats a 
miljans del mes de setembre i 
durant el judici va assegurar 
que no es tractava de cap ame
nntra perque no tenia intcnció 
de complir-ho. "Només era una 
expressió, jaque esta va farl i 
enfadat", va dir. Scgoos la sen· 
Llmcia, hi va haver provocació 
per part del jove, que va anar a 
buscar Setó por parlar de q ües
tions relacionades amb el seu 
carrec polftic a la sortida d' un 
bar o les 00.30 hores, en un mo
ment "al ic" al so u a m bit laboral 
com a alcalde. La jutge entén 
que les expressions que va pro
ferir l'alcalde responen al seu 
"enuigi rabia" perla provocació 
del jove. 

més siguem, més morts bi bau
rol». La Fiscalia va considerar 
que l'home era autord'un delic
te d'atemptal o l'autoritat en lo 
modal itnt més grcu perquc va 
utilitzar armes. 

Ta11mateix, no va poder de
manar pena de presóal ser inim
putable pe) scu esta t. L'Audi
lmcla de Lleida considern que 
La mesura de dos anys d'intcr
nament és ajustada pcr !"'alta 
probabilitat que puguin repe· 
tir-se en el futur ocles de similar 
naluralcsa" i establcix revisions 
periodiques per aplicar mesures 
de seguretatmés adequades. 

RURALS INSPECCIONS 

Un homicida 
d'Aifarras va ser 
absolt al ser 
in imputable 
• L'Audiencia de Lleida 
va nbsoldre fa un aoy un 
veí d'Alfarr1is do la mort 
d'un borne d e 56 anys i 
de ferir greument la seua 
filia, de 35, a l'aplicar-li 
l'eximent completa peral· 
let'tlci6 psíquica, tal com 
va cstablir el jurot popu
lar que el va declarar cul
pable d'aquests fels per 
unanimitat. El tribunal 
el va absolclre deis delic
tes d'homicidi i d'homicidi 
en grau de lemptativa. El 
Tribunal Superior de Jus
tícia de Catnlunya (TSJC} 
va ratificar aquesto sen
tencia, que va tornar a ser 
rccorregudn dnvnnt del 
Tribu nal Suprem. El TS
JC va manteni t• el criteri 
de !'Audiencia de Llcida i 
va considerar que l'autor 
confés de l'homicidi ha 
d'ingrcssnr en un centre 
penitenciad que tingui 
un modul de psiquiatria, 
com Brians, per un temps 
miixim de dinou anys a 
l'apreciar·hi un a lt grau 
de perillositat. 

Les a rmes 1 e l cap d 'lsard decomls•ats pe ls Rurats. 

Denunciats al Pallars Jussa 
per ca~ar isards sense permís 
1 TREMPJ Els Agents Rurals van 
denunciar recentment dos ca
<;odors furtius d 'isard al Pallars 
Jussa. Segons van informa r 
els forestals, un deis implicats 
huvia matat !'animal i l'nltre li 
havia facilita( la captura. Els 
Agenls Rurals, que durant 

la setmana passada van por
lar a terme més de tres-cen· 
tes inspcccions i fins n disset 
denúncies per e aya il·legal a 
Catolunya, van decomissar 
les arrues, el cnp de )'animal 
i altres materia ls relacionats 
a mb aquesta practica. 

SEGAE 1 
Dime<I1!S. 20 de novtmbrt del2019 

GUARDIA CIVIL 

Auxiliat després 
de passar48 
hores accidentat 
a casa seua 
En una localitat 
del Baix Cinca 

1 FRAGA! La Guardia Civil de 
Fraga va rescata r i auxiliar 
un home de 76 anys d'una 
localitat del Baix Cinca que 
feia més de 48 hores que es
lava accidental a casa scua. 
Els agents, que van anar al 
domicili després de la truca
da cl' un veí preocupa! per· 
que feia dies que no el veia, 
li van trobarsón sírnptomes 
d'hipotermio i problemes rcs
piratoris. A !'arribar al !loe, 
els agents van sentir una 
veu feble ambla respiració 
entretallada que demanovn 
auxili. Oavant de la pressió 
pel temps que passava i al no 
ha ver aconseguit localitzar 
cap fam iliar, van proccdir a 
foryar la porta del domicili. 
Es van !robar l'bome ajagut 
aterra pcrquc no podia mou
re's, amb evidents probleme~ 
respiratoris, desorienta! i 
amb hipotermia, símptomes 
que indica ven que !'auxilia! 
portava més de dos dies així 
i no bavia pogut donnr avis 
por cap mitjo. 

lncendi en unes oficines 
de Torregrossa 
1 TORREGROSSA 1 Quatre dota· 
cions deis Bombers es van 
despla~ar a primera hora de 
la torda d'ahi r· a Torregrossa 
al ser olortats d'un inccndi 
en unes oficines situarles al 
costal de la carretera LV-
2021. Van rebre l'avís a les 
14.42 hores i es van cremar 
uns arxius. 

Acddents a Estariu 
i Ribera d'Urgellet 
1 ESTARAS 1 Una conductora va 
resultar ferida ah ir en un ac
ciclent a Gil ver, al terme mu
nicipal d'Estaras (la Segarra). 
Els Bombers van registrar 
l'avfs d'emergencia pocs mi
nuts abnns de les 13.00 del 
migdin, qua o la dona va tenir 
una sortida de vin a la carre
tera LV-1005. D'altra banda, 
un cotxe va bolear a les 14.24 
horcs a la C-14 a !'altura de 
Ribera d'Urgellet. Els seus 
dos ocupaots van resultar 
iHesos. 

Capturen un mussol 
reial ferít a Mafet 
1 AGRAMUNT 1 Els Rura ls van 
capturar ahir un cxemplar 
adult de grnn duc fcrit. Els va 
avisar un vef de Mafet, nucli 
d'Agrnnmnt, i van traslladar 
el mussol al centre de fauna 
de Va !lea lent de Lleida per
que es recuperés. 
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D'esquerra a dreta, Joan Viñas, Elvira Fernández 1 Josep Terés. 

SEGAE 
Dime<I1!S. 20 de novtmbrt del2019 

Els nens d'Aitona 'descobreixenr les plantes 
del municipi amb el projecte Fruiturisme 
Els alumnes del coJ.Iegi Franccsc Fcliu i !'EscoJa Brcssol 
Els Tabollets d'Aitona van visitar zones fructícoles del 
municipi en el marc del pt·ojccte Fruiturisme impulsa\ 
per l'njuntamenl. 

Joan Viñas, Elvira Fernández i 
Josep Terés, medalla Josep Trueta 

l:'ajuntament de Torrefarrera inaugura les 
X Jornades de Salut i Festa Nova 2019 
L'ajuntament de Torrcfarrera va acollir dilluns la inaugura
ció de les X Joma des de Salut i Festa Nova 2019. Aquesta 
iniciativa, organitzada pe! consistori, té coma objectiu 
divulgar l'actualitut de 1'1\mbit de la salut. 

El doctor en Cirurgia i ex rector 
de la Universitat de Lleida Joan 
Vi11as, l'ex:professora universi
taria i expresidento. de I'IRB
Lieida Elvira Fernández i Josep 
Terés, catedratic de Patología 
Medica de les univers itats de 
Llcida i Barcelona, han estat 
guardonnts ambla medalla Jo
sep Trueta al merit sanitari, que 

entrega la Gcncralitat a pro
pos ta del departament de Sa
lul. Aquests prernis, que també 
han rebut quinze personalitats 
més i cinc entitats, reconeixen 
la seua tasca i trajectoria i com 
aquesta ha conlribuil de forma 
significativa a !'avene; i mi llora 
de l'ambit de la sa lut. La ceri
monia de lliurameot tjndrillloc 

cl29 de novcmbrc a l Pnlau de 
la Generalitat. Respecte a les 
entitals s'han emportat el prerni 
!'Agencia de Qualitat i Avalua
ci6 Sanitaries de Catalunya, la 
Cornissi6 d'Economia de laSa
lut del CoJ.Icgi d'Econom istcs, 
la Fundaci6 Ccllcx, la Fundació 
Sant Pere Claver i Metges Sen
se Fronteres. 

Alumnes francesas visiten l'ajuntament 
de Tremp durant un interca nvi El president de la Diputació visita la Regió d'Emergendes 

L'lnst itut de Tremp va acollir la setmana passada els alum
nes del LycéeJean Jaurils de Saint-Affrique (Fran~a) en un 
projectc d'intercanvi entre elsccntres. Divendrcs passat, 
l'alca ldessa de Trcmp, Maria Pilar Cases, cls va robre. 

El president de la diputaci6 de 
Lleida, Joan Talarn, va visitar 
a h ir les insta¡.¡acions centrals 
de la Rcgió d'Emergl!ncics de 
Llcida. ialarn va poder conci-

xcr de primera mñ com s'orga
nitzen els bombers en aquesta 
regi6 d'emergencies, que comp
ta amb nou pares de bornbers 
funcionaris i vint·i-dos de bom· 

bcrs voluntaris, que en total 
formen uns 1.200 efectius que 
porten a terrne anua hnent prop 
de 18.000 serveis de diversa 
tipología. 

HOROSCOP 
.o\RIES2HII/19-IV. 
F~u·ho tot tan bé com pugueu. R~alit· 
zeu millores que us augmentin la con· 

fian~. i us animin a emprendre noves empreses 
laflnar les habllltats que teniu per of~rlr. 

TAURE 20·IV /20·V. 
Un canvl us carregar.l d'energia. Asslsliu 
a una reunió d~ treball en xarxa o par· 

tldpeu en una activitatque usdoni una perspec· 
tlva diferent de la vida 1 opcions disponibles. 

BESSONS 21-V /20-VI. 
lmpresslonareu cenes persones amb el 
VOS1r~ encant i conversa, perb no a tot· 

hom. Espere u que algú us demanl proves si es 
vanta o fa declaracions falses. No us arrisqueu. 

CANCER 21 -VI /22-VII. 
Podeu tenir problem~ amb algú si in· 
tenteu combinar negocis amb plaer. 

Establiu limits i feu el que s'esper.t de vosaltres; 
l'éxit ser~ vostre. 

UEO B ·VII /22-VIII. 
Divertir-vos a compte d'algü us far~ 
quedar malament. Es essenclal que si· 

gueu justos amb els altr~ si voleu evitilr proble· 
mes o un canvi que pot no afavorir-vos. 

VERGE 23-VIII/22-IX. 
El ritme no és el correcte, especialment 
quan es tracta de sltuacions personals 

o domestiques. Abusar de les coses us pot pro
vocar problemes. 

BALANI;A 2HX /22-X. 
Vlviu i apreneu. Retrocediu 1 observeu 
el que fan elsaltres. Consldereu un can· 

vr professional si teniu el potencial d'alter.tr el 
""stre estll de vida. 

ESCORPIO 2H /21-XI. 
Un canvi a casa alleujara l'estri!s. Esfor· 
ceu·vos per vlure dlns de les vos tres 

possibilitats 1 cstabllu les prioritats per reflectlr 
el que us fa sentir bé. 

SAGITARI 22-XI/21·XII. 
Haureu de navegar per temes delkats 
si voleu ~vitar veure-us atr.tpats en el 

drama d'algü. Mantlngueu-vos fldels a la verltat 
i sigue u bons oients. pero eviteu interferir. 

CAPRICORN 22-XII/19-1. 
Un c:.1nvi positiu s'adre~a capa vowltres. 
El treball ardu donara frults ! les Idees 

que tingueu seran ben rebudes. Aprofiteu ropor· 
tunita t de la vostra vida. 

AQUARI 20·1/ 18·11. 
Oisminuiu la velocitat i penseu bé. No 
delxeu que la Ira guanyl terreny o es 

produ lran errors. Mire u el que pode u fer per aju· 
dar els ahr~s s~nse posar-vos en penll. 

PEIXOS t9-II / 2Q-III. 
Enfrontareu massa opclons. Quan s'as· 
sentl la lnc~rt~sa, feu un pas enrere 1 

observeu com responen tots. Delxeu que us gufi 
la intu'r'ció i millorareu. 
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