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❘ lleiDa ❘ Municipis de la Nogue-
ra i del Pla d’Urgell preparen 
espais d’aïllament per acollir 
temporers que puguin estar 
afectats pel coronavirus o ha-
gin estat en contacte amb un 
contagiat. Aquesta és una de 
les recomanacions que han fet 
des de la Generalitat als primers 
edils d’aquestes dos comarques 
a les reunions que s’han fet per 
preparar la campanya de la frui-
ta. El president del consell del 
Pla, Rafel Panadés, va explicar 
ahir que l’objectiu és que ca-
dascun dels setze municipis de 
la comarca tingui un espai de 
cribratge. En aquest sentit, Pa-
nadés va apuntar que treballen 
en “una estratègia comarcal” 
perquè hi hagi “un o dos equipa-
ments” al Pla per poder portar 
els casos positius entre emple-
ats de la campanya de la fruita, 
en cas que es detectin contagis. 
Panadés va assegurar que “no 
es preveu una allau de tempo-
rers del Baix Segre perquè la 
realitat de la nostra comarca és 
diferent”. El president del Pla va 
afirmar que “no estem en alar-
ma” per un possible confina-
ment perimetral de la comarca. 
Per la seua part, l’alcalde de Mo-
llerussa, Marc Solsona, va insis-
tir durant el ple de l’ajuntament 
en la necessitat de fer proves 
massives als temporers. L’alcal-
de de Torregrossa, Josep Maria 
Puig, va explicar que ja dispo-
sen d’una caseta prefabricada en 
cas de ser necessari quan arribi 
el gruix de la recol·lecció de la 
fruita. Malgrat tot, Puig, va in-
dicar que a la comarca ja estan 
gairebé tots els temporers que es 
requeriran per a la recol·lecció i 
que la situació varia molt de la 
del Baix Segre.

Els setze municipis del Pla 
d’Urgell sumen 282 contagis 
des de l’inici de la pandèmia, 
130 dels quals a Mollerussa. Del 

Municipis de la Noguera i el Pla 
preparen espais d’aïllament
El Pla d’Urgell rebutja que hi hagi alarma però treballa en una estratègia comarcal || 
Balaguer suma quinze contagis i Interior diu que “la situació no és preocupant”

La policia de Balaguer, on s’han començat a aplicar multes per incomplir normes de seguretat.

a.b.

efe

Lliteres de l’Exèrcit a Albalat ■ L’Exèrcit va instal·lar ahir 50 
lliteres i tres tendes al poliesportiu d’Albalat de Cinca (Osca) 
per als temporers que estan aïllats per un brot.

L’ajuntament de Tremp tanca les  
oficines al detectar-s’hi un cas positiu
x.r.
❘ tremp ❘ Un positiu per coro-
navirus d’una treballadora de 
l’ajuntament de Tremp ha obli-
gat l’alcaldessa, Pilar Cases, i 
cinc empleats més del consisto-
ri a aïllar-se als seus domicilis. 
Cases va explicar ahir que a la 
treballadora se li va fer el test 
PCR perquè havia de sotmetre’s 
a una operació. No obstant, l’al-
caldessa va apuntar que podria 
tractar-se d’un “fals positiu”. 
Per aquest motiu, li repetiran 

la prova del Covid-19 dilluns 
de la setmana que ve.

L’alcaldessa va apuntar que al 
confirmar-se el resultat d’aquest 
primer test “vam activar tots els 
protocols” i van decidir tancar 
l’ajuntament i suspendre l’aten-
ció presencial amb cita prèvia, 
que es preveu reprendre dilluns. 
Es va optar pel tancament “per 
precaució”, ja que “complim to-
tes les mesures”. No obstant, les 
sis persones “que més han tre-
ballat” al costat de l’empleada 

que ha donat positiu van decidir 
aïllar-se.

Així mateix, Cases va assegu-
rar que aquestes persones que 
estan aïllades se sotmetran avui 
a la prova del Covid-19, encara 
que si donen negatiu es mantin-
dran aïllades per prevenció i tre-
ballaran des de casa, a l’espera 
del segon test de l’empleada. En 
aquest sentit, Cases va explicar 
que tant la treballadora que ha 
donat positiu com ella i les altres 
cinc persones es troben “bé”.

Agramunt tanca  
la llar d’infants al 
detectar un positiu
❘ agramunt ❘ Agramunt ha tan-
cat la llar d’infants municipal 
L’Era, al detectar-se que una 
educadora del centre ha do-
nat positiu en Covid-19. El 
consistori ho va comunicar 
a l’Agència de Salut Pública 
i van recomanar tancar de 
manera preventiva l’equi-
pament. Paral·lelament, va 
comunicar la situació a les 
famílies dels nens usuaris. 
L’ajuntament va alertar di-
vendres passat d’un incre-
ment de casos. El municipi 
acumula 38 positius.

La Fuliola cancel·la la 
cerimònia pels 
difunts de Covid
❘ la fuliola ❘ L’ajuntament de la 
Fuliola ha decidit cancel·lar 
la cerimònia col·lectiva Mar-
xant en silenci, en homenat-
ge a totes les persones que 
han perdut la vida durant el 
confinament en aquesta lo-
calitat de la comarca de l’Ur-
gell, que havia de celebrar-se 
demà. El consistori ha pres 
aquesta decisió per “sentit 
comú, precaució i prudència” 
davant de l’increment de ca-
sos positius de coronavirus a 
tot el territori.

Detecten un brot 
amb 14 positius en 
una obra d’Andorra
❘ anDorra la vella ❘ Les autori-
tats sanitàries d’Andorra van 
informar ahir de la detecció 
de quinze nous casos de co-
ronavirus arran dels prop de 
700 tests que s’han fet entre 
la població. Val a destacar 
que catorze d’aquests nous 
casos estan vinculats a una 
obra. Es tracta de persones 
que ja estaven aïllades per 
haver estat en contacte amb 
altres positius. S’ha de des-
tacar que els catorze eren 
asimptomàtics.

total, 62 (un 22%) s’han regis-
trat en les dos últimes setmanes 
i els municipis amb més afecta-
ció són, al marge de la capital, 
Torregrossa (31), Bell-lloc (21) 
i Linyola (17). En aquest sentit, 
l’alcalde de Torregrossa va ex-
plicar que en els últims quin-
ze dies s’han registrat quinze 
contagis (un per dia). L’origen 
del brot està en dos famílies i 
“d’allà s’ha anat ramificant per 

altres veïns”. La majoria són 
asimptomàtics i estan confinats 
a casa. Va afegir que als primers 
infectats els queden dos dies per 
acabar la quarantena.

La Noguera
D’altra banda, a Balaguer es 

van registrar quinze positius 
més i ja n’acumula 266. També 
en municipis agrícoles com Al-
besa durant els últims quinze 
dies s’han detectat fins a vuit ca-
sos més, amb disset d’acumulats.

Pel que fa a Bellcaire també 
s’han incrementat fins a deu els 
nous casos i els quatre de Vall-
fogona de Balaguer. Davant 
d’aquesta situació, Balaguer ha 
ajornat les activitats previstes 
per als propers dies. Aquesta 

mesura, segons l’ajuntament, 
“pretén conscienciar del mo-
ment que vivim i de la necessitat 
d’extremar les precaucions per 
evitar un augment descontrolat 
de casos”.

Situació no preocupant
D’altra banda, la directora 

dels serveis d’Interior a Lleida, 
Montse Messegué, va apuntar 
que de moment la situació al Pla 
no és preocupant i tampoc es 
preveu una actuació “immedi-
ata” a la Noguera, encara que sí 
que hi ha més “contagis”. “Serà 
el Procicat el que decideixi quan 
actuar a la Noguera i de quina 
manera”, va dir. Va recordar la 
importància de mantenir les dis-
tàncies i l’ús de la mascareta.

equipamentS
el pla treballa per tenir dos 
equipaments per poder 
acollir els temporers que 
donin positiu
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Demanen més de 6 anys de presó 
per abusos sexuals a un discapacitat.

p. 20
La Segarra sol·licita abaratir l’aigua 
de boca del canal Segarra-Garrigues.

p. 21

Mollerussa 
ratifica  
l’impuls al  
nou polígon

política

❘ moLLeruSSa ❘ El ple de l’ajun-
tament de Mollerussa va 
aprovar ahir per unanimitat 
la modificació del Pla d’Or-
denació Urbanístca Munici-
pal (POUM) que permetrà 
impulsar un nou polígon in-
dustrial de quinze hectàre-
es. Aquest canvi consisteix a 
unificar dos sectors per poder 
desenvolupar-los conjunta-
ment i facilitar la creació de 
sòl industrial a la ciutat (ve-
geu SEGRE de dimecres). En 
la sessió també es va donar 
llum verda a la licitació de la 
gestió del bar del complex de 
L’Amistat.

Ajuts per 
comprar equips 
d’aplicació  
de purins

dejeccions

❘ LLeiDa ❘ La conselleria d’Agri-
cultura ha convocat els ajuts 
per a la compra d’equips que 
permetin calcular i aplicar la 
dosi adequada de purins en 
la fertilització de cultius. El 
pressupost de les subvenci-
ons és de 220.000 euros i s’ha 
incrementat en relació amb la 
convocatòria del 2019. Així 
mateix, el percentatge dels 
ajuts podria arribar fins al 
70 per cent. 

Aquesta convocatòr ia 
s’emmarca en un model de 
la gestió de purins per asse-
gurar la qualitat dels sòls i de 
les aigües subterrànies.

Imatge de l’estat actual d’un tram de vies de l’antic carrilet.

ajuntament De La torre De capDeLLa

❘ LLeiDa ❘ Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC) ja 
treballa en la recuperació del 
carrilet de la vall Fosca com a 
tren turístic. Aquesta línia unirà 
el telefèric de Sallent i l’estany 
Gento amb l’estació superior de 
la central de Capdella, seguint 
l’antic traçat i algunes infraes-
tructura de l’antic tren.

Per això, FGC ha tret a con-
curs la redacció de l’avantpro-
jecte del Tren dels Cims, que 
haurà d’establir totes les actu-
acions que s’han de dur a ter-
me per implantar aquest servei 
turístic. Per exemple, haurà 
d’analitzar l’adequació de la 
plataforma ferroviària que ja 
hi ha, la tipologia de la via i el 
seu traçat, el condicionament de 
murs i túnels o la implementació 
d’estacions i altres edificis auxi-
liars. També haurà de determi-
nar una valoració econòmica de 
tots els treballs que calguin per 
recuperar aquest antic carrilet. 
La Generalitat preveu invertir 
62.000 euros, aproximadament, 
en aquest avantprojecte, que 
haurà d’estar a punt en uns sis 
mesos.

Artouste com a referent
Per a la seua redacció, Fer-

rocarrils fixa com un dels refe-
rents el tren turístic d’Artouste, 
al Pirineu francès. Aquesta in-
fraestructura es va inaugurar 
el 1922 per transportar per-
sonal i material per a la cons-
trucció d’una presa, unes con-
dicions similars al carrilet de la  
vall Fosca (vegeu el desglossa-
ment), encara que la instal·lació 

Ferrocarrils encarrega el projecte per 
recuperar el carrilet de la vall Fosca
Per reobrir-lo com a tren turístic que seguirà l’antic traçat des de l’estany Gento fins 
a la central de Capdella || El Govern projecta les actuacions per fer-ho

turisme equipaments

francesa s’ha mantingut en ús 
fins a l’actualitat.

Des de Ferrocarrils van ex-
plicar que les actuacions per im-
pulsar el Tren dels Cims corro-
boren la seua “voluntat de con-
tribuir a l’equilibri territorial i al 
desenvolupament de l’activitat 
turística al Pallars Jussà, inci-
dint en el desenvolupament de 
les àrees de muntanya i promo-
vent l’impuls econòmic i demo-
gràfic”. Val a recordar que FGC 
ja gestiona el cremallera de la 
vall de Núria.

n El carrilet d’estany Gento 
es va construir el 1911 per 
transportar materials per a 
les obres de la central hidro-
elèctrica de Capdella (que es 
va posar en marxa el 1914) i 
el sistema de canalitzacions 
que comuniquen els diver-
sos llacs de la zona. El traçat, 
de 5,5 quilòmetres, es troba 

actualment en desús i s’ha 
transformat en una via ex-
cursionista. La infraestruc-
tura se situa al municipi de 
la Torre de Capdella. Amb 
la recuperació del carrilet, 
aquest se sumaria com a 
atractiu turístic al telefèric 
de la vall Fosca, que funciona 
a l’estiu.

La línia es va estrenar el 1911 per a 
les obres de la central de Capdella

leS clauS

Història
z el carrilet d’estany Gento es va 
construir el 1911 per transportar 
materials per construir la cen-
tral hidroelèctrica de capdella. 
actualment està en desús i és 
una via excursionista.

Iniciativa per recuperar-lo
z L’ajuntament de la torre de 
capdella i el consell del jussà 
van recuperar el 2017 el projec-
te del tren turístic.

Ferrocarrils
z FGc ha tret ara a concurs la 
redacció de l’avantprojecte del 
tren dels cims. aquest docu-
ment haurà de fixar totes les 
actuacions necessàries per re-
cuperar el carrilet. per fer-ho, 
la Generalitat marca com a mo-
del el tren turístic d’artouste, 
al pirineu francès i inaugurat el 
1922.

Artur Junqueras: “Avui 
l’Oriol se sentirà més lliure”

política presentació

❘ tàrreGa ❘ El pare d’Oriol Junque-
ras, Artur Junqueras, va mani-
festar ahir des de Tàrrega que 
“avui l’Oriol podrà sentir-se una 
mica més lliure”, ja que serà el 
primer dia que podrà gaudir del 
tercer grau, el de semillibertat, 
amb els altres líders indepen-
dentistes. Artur Junqueras va 
reconèixer que aquests anys han 
estat durs, “hi havia moments 
en què malgrat tenir esperan-
ça, pensaves en quan acabarà 
això”. Artur Junqueras va fer 

aquestes declaracions en la pri-
mera presentació a Lleida del se-
gon llibre que ha escrit el seu fill 
des de les tres presons per on ha 
passat, Parlant amb tu d’amor 
i llibertat, unes cartes d’amor 
que suposen un manual de la 
literatura universal. El conseller 
d’Acció Exterior, Bernat Solé, 
va reivindicar “l’amnistia com 
a element essencial”. Per a Solé, 
“la solució definitiva passa per 
la llibertat i que surtin definiti-
vament de la presó”. Presentació de l’últim llibre d’Oriol Junqueras a Tàrrega.

SeGre

L’Agència de l’Aigua 
impulsa millores  
en el sanejament

aigües

❘ LLeiDa ❘ L’ACA ha aprovat 
diferents convenis de sane-
jament a Lleida per millorar 
les aigües residuals. A Tàrre-
ga impulsa els projectes del 
sanejament d’Altet (25.200 
euros), Santa Maria de Mont-
magastrell (25.200 euros) i 
Claravalls (25.200 euros); 
a Guissona el sanejament 
de Guarda-si-venes (25.200 
euros); i l’estudi de la loca-
lització i desconnexió de les 
aigües blanques de Guissona 
(131.700 euros).
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Últims treballs a la variant abans d’obrir-la avui.

infraestructures carreteres

e. Farnell
❘ castell De Mur ❘ La variant 
provisional al municipi de 
Castell de Mur, que trans-
corre paral·lela a la carrete-
ra LV-9124 i evitarà el pas 
de vehicles per aquesta via, 
obre avui amb restriccions 
de circulació per als vehicles 
pesants. El diputat de Vies i 
Obres de la Diputació, Marc 
Baró, va explicar que la set-
mana vinent es durà a ter-
me la pavimentació d’aquest 
tram de via i, per això “de 
moment, es limita la circula-

ció de camions perquè encara 
no està acabada”. 

La nova variant té apro-
ximadament 200 metres i 
servirà per evitar el pas pel 
tram amb més perill de des-
preniments de la carretera 
LV-9124. Paral·lelament, la 
corporació provincial conti-
nua estudiant un traçat alter-
natiu per arribar a Sant Es-
teve de la Sarga des de Cas-
tell de Mur o des de Cellers. 
“Aquesta alternativa s’ha de 
consensuar amb el territori”, 
va dir Baró.

Obre amb restriccions la 
variant de castell de Mur

Alfarràs dóna 20 € a 
qui en gasti 100 en 
quatre comerços

municipis comerços

x.r.
❘ alfarràs ❘ L’àrea de Promoció 
Econòmica de l’ajuntament 
d’Alfarràs va començar ahir 
una campanya per reactivar 
els comerços locals, afectats 
per la crisi sanitària del co-
ronavirus. Així, el consistori 
donarà 20 eurràs (20 euros en 
una moneda local que es pot 
gastar als establiments de la 
població) a qui gasti 100 euros 
o més en almenys quatre nego-
cis de la localitat. L’alcalde, Jo-
an Carles Garcia, va explicar 
que l’ajuntament destina 3.000 
euros a aquesta iniciativa, que 
beneficiarà 120 persones, per 
la qual cosa es preveu una in-
jecció de com mínim 18.000 
euros en els negocis d’aquest 
municipi del Segrià. En aques-
ta campanya poden participar 
totes les persones que acredi-
tin la despesa necessària per 
optar als 20 eurràs, sense ne-
cessitat d’estar empadronat a 
Alfarràs. La campanya esta-
rà activa fins al proper dia 31 
d’agost.

Val a recordar que altres 
municipis de Lleida també 
han impulsat campanyes amb 
ajuts directes als qui comprin 
als seus comerços per pal·liar 
els efectes de la pandèmia en 
el teixit comercial.

Arbeca i Naut  
Aran ja apliquen 
mesures similars
n Els ajuntaments d’Ar-
beca i Naut Aran ja han 
començat campanyes 
similars a la d’Alfarràs. 
En el cas d’Arbeca, el 
consistori donarà una 
ajuda de 30 euros a les 
unitats familiars que gas-
tin un total de 300 eu-
ros o més en comerços i 
empreses locals. Per una 
altra banda, Naut Aran 
atorgarà 100 euros a ca-
da veí major d’edat que 
en gasti 200 en negocis 
del municipi.

Endesa redueix 
les emissions de 
CO2 amb millores 
de la xarxa
La majoria d’accions,  
a les línies de Lleida

medi ambient

redacció
❘ lleiDa ❘ La companyia elèctri-
ca Endesa ha reduït l’emissió 
de gasos amb efecte d’hiver-
nacle amb diferents interven-
cions per a la millora de les 
xarxes d’alta i mitjana ten-
sió, moltes de les quals s’han 
dut a terme a Lleida. En con-
cret, l’últim any ha estalviat 
l’emissió de 1.280 tones de 
CO2

 a Catalunya, la qual cosa 
equival al consum energètic 
de 340 llars. 

A Lleida s’ha reformat de 
forma integral els 21 quilò-
metres de línia de 110 kV 
que uneixen les subestacions 
Pobla (a la Pobla de Segur) 
i de Ponts (a la Baronia de 
Rialb). A més, també s’han 
repotenciat diverses línies de 
mitjana tensió: una a Artesa 
de Segre, dos que surten de 
la subestació de Talarn i una 
més que surt de la subesta-
ció de la Pobla de Segur. Se-
gons l’empresa, en vuit anys 
ha evitat l’emissió de 5.873 
tones de CO2.
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l. garcía
❘ lleiDa ❘ L’Audiència de Lleida 
acollirà la setmana que ve un 
judici contra un home acusat 
d’abusar sexualment d’un usu-
ari d’un centre especial d’Al-
macelles per al qual la Fiscalia 
sol·licita més de sis anys de pre-
só. Segons l’escrit d’acusació del 
Ministeri Públic, els fets van te-
nir lloc l’octubre del 2018, quan 
l’acusat, treballador del centre, 
suposadament va abusar sexu-
alment d’un home que era un 
dels usuaris de l’equipament i 
que té una discapacitat. Es dó-
na la circumstància que l’acu-
sat també té un trastorn lleu. 
La Fiscalia l’acusa d’un delicte 
d’abús sexual amb accés carnal, 
ja que, encara que assenyala que 
hi va haver penetració, no va 
exercir la violència, per la qual 
cosa sol·licita una condemna de 
sis anys i onze mesos de presó. 
Així mateix, demana al tribu-
nal que imposi a l’acusat una or-
dre d’allunyament respecte a la 
víctima durant tres anys, una 
vegada hagi complert la pena 
de presó.

Més denúncies per abusos
Les comarques lleidatanes 

han registrat aquest any més 
de tres denúncies a la setmana 
per delictes sexuals. Segons les 
últimes dades publicades pels 
Mossos d’Esqueadra, que con-
templen les denúncies presen-

tades en el primer trimestre de 
l’any, les diferents comissari-
es van comptabilitzar un total 
de 42 denúncies per delictes 
sexuals a la província de Llei-
da entre els mesos de gener i 
març. Aquesta xifra suposa 
dos denúncies més que en el 
mateix període de l’any passat 
i possiblement els casos cone-
guts hagin disminuït durant el 
confinament, ja que les dades 
publicades només abasten 15 

dies d’estat d’alarma. S’espera 
l’estadística per comprovar si 
hi ha un augment de casos o si 
el confinament ha provocat un 
descens de les denúncies.

Per t ipus, destaquen les 
agressions sexuals denuncia-
des a la província en els tres 
primers mesos de l’any, que 
han augmentat un 25 per cent, 
amb un total de 15. També han 
crescut els casos denunciats per 
exhibicionisme i provocació se-

xual, amb dos denúncies aquest 
any i un total de 22 denúncies 
per abusos sexuals. Així mateix, 
es van registrar dos denúncies 
per prostitució i una altra per 
assetjament sexual. Per aquests 
delictes, la policia catalana va 
fer disset arrestos per delictes 
sexuals a les comarques de Po-
nent i del Pirineu: vuit per abu-
sos, sis per agressions sexuals;, 
dos per exhibicionisme i una per 
prostitució.

El fiscal demana sis anys de presó 
per abusos sexuals a un discapacitat
L’acusat, també amb capacitats diferents, treballa al centre d’Almacelles del qual 
és usuari la suposada víctima || A judici aquest dimecres a l’Audiència

tribunals judici

leS clauS

Judici a l’Audiència
z està previst que els fets siguin 
jutjats dimecres que ve a l’au-
diència Provincial de lleida. la 
Fiscalia demana una condemna 
de 6 anys i 11 mesos de presó i 3 
anys d’allunyament de la víctima 
un cop hagi complert la pena.

Delictes sexuals
z en el primer trimestre de l’any, 
els Mossos d’esquadra han regis-
trat un total de quaranta-quatre 
denúncies per delictes sexuals 
a les comarques lleidatanes, xi-
fra que representa dos més que 
l’any passat malgrat incloure un 
període de l’estat d’alarma, que 
podria haver causat un descens 
de les denúncies. les agressions 
conegudes van augmentar un 
25 per cent.Vista general de la seu judicial al canyeret.

segre

Més de 23.000 
motos censades 
a Lleida

trànsit

❘  lleiDa ❘  La província de 
Lleida compta amb més de 
23.000 vehicles de dos ro-
des censats i és la demarcació 
catalana que concentra les 
motos amb més taxa d’anti-
guitat, segons un informe pu-
blicat per l’Associació Naci-
onal d’Empreses del Sector 
de Dos Rodes (Anesdor). 
Segons aquestes dades, cor-
responents al 2018, Lleida se 
situa a la cua de percentatge 
de dones moteres, amb un 
10,73% del total. L’informe 
assenyala que hi ha 5.395 ve-
hicles de dos rodes per cada 
100.000 habitants.

Una quarantena 
de denúncies 
per caça i pesca

infraccions

❘ bellver De cinca ❘ La Guàrdia 
Civil de Bellver de Cinca, en 
col·laboració amb un guàrdia 
rural, ha aconseguit la identi-
ficació de diversos infractors 
en la normativa de caça i pes-
ca i han interposat més de 40 
denúncies, a més de confiscar 
divers material de pesca i dos 
carrabines. La investigació 
es va iniciar a finals de juny, 
gràcies a la col·laboració ciu-
tadana que va alertar de di-
verses persones que des d’un 
vehicle en marxa disparaven 
a preses que eren recollides 
in situ pels furtius.

trànsit accidents
aMaDo Forrolla

Bolca un tràiler a la rotonda d’Alfés i el conductor resulta il·lès
❘ alFés ❘ Un tràiler que transpor-
tava cervesa va bolcar ahir al 
matí a la rotonda d’accés a Al-
fés, a la carretera C-12. L’acci-
dent es va registrar a les 10.15 

hores i, com a conseqüència de 
l’impacte, el conductor va que-
dar atrapat, encara que segons 
el SEM finalment va resultar 
il·lès. I a última hora de la tar-

da, dos persones van resultar 
ferides, una d’elles greu, en un 
accident de trànsit que va obli-
gar a tallar la circulació de la 
C-13 a la Pobla de Segur.

Condemnat a 25 anys per 
matar de 90 punyalades 
l’exparella a Montsó

successos violència masclista

❘ osca ❘ L’Audiència d’Osca va 
condemnar ahir a 25 anys de 
presó per un delicte d’assassi-
nat amb els agreujants de pa-
rentiu i violència de gènere un 
veí de Binèfar per matar la se-
ua exparella de més de noranta 
punyalades amb un ganivet de 
cuina en presència dels dos fills 
menors de la parella. 

La sentència, dictada pel pre-
sident del tribunal que va enju-
diciar el cas d’acord amb el ve-
redicte emès pel jurat popular, 
estableix indemnitzacions per 
un total de 200.000 euros per 
als dos fills menors del matri-
moni, amb qui no podrà comu-
nicar-se en els propers 35 anys, 
i 100.000 euros més per a dos 
fills més d’una relació anterior 
de la víctima. Considera provat 
que el 25 de novembre del 2018, 

l’acusat, Mamadou D., es va di-
rigir a la casa familiar a Montsó 
per tornar els dos fills menors 
a la mare després de passar el 
cap de setmana. Durant una 
discussió per unes sandàlies, el 
processat va agafar un ganivet 
de grans dimensions de la cuina 
i va apunyalar més de noranta 
vegades la dona, Rokhala D., 
a la qual va seguir apunyalant 
quan va caure a terra, amb acar-
nissament i després d’un atac 
sorprenent que li va impedir 
reaccionar. 

El magistrat, d’acord amb els 
informes valorats pel jurat, as-
segura que el crim va ser “inten-
cionat” i descarta, “sense cap 
dubte”, que els fets constituïssin 
un homicidi imprudent ja que 
l’acusat va assestar més de 90 
punyalades a la víctima.
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