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Mor un motorista
en patir un
accidenta
1' AP-2, a Fraga
Un motorista va perdre ahir la
vida en patir un accident quan
circulava pel quilometre 120 de
I'AP-2, al terme municipal de
Fraga. En aquest sentit, a les
20.27 hores els serveis d'emergencies van ser alertats que el
citat motorista havia caigut sol i
havia tingut una sortida de vía.
Rapidament, es va activar el corresponent protocol i fins allloc
es van despla~ar ambulancies,
Guardia Civil i també Bombers
de la Generalitat per donar suport. No es va poder ter res per
salvar-li la via. Al tancament
d'aquesta edició es desconeixia
la identitat i el ve'inatge.

Fiscalia manté la
petició de 12 anys
de presó per cops i
n ~r•my ame11t
Fiscalía va manten ir ahir la seva
petició de 12 anys de presó per
als tres acusats d'apunyalar un
jove i colpejar el germa durant
una baralla a Balaguer. l'acusació particular, representada per
Xavier Prats de Prats Advocats,
va elevar la petició de pena als
15 anys de presó. Els advocats
de la defensa van demanar 4
anys per lesions. Ahir va ser la
segona jornada del judici a !'Audiencia Provincial de Lleida.

Ensurt a !'academia
militar de Talarn
per un incendi
ala cuina
Ensurt ahir a !'academia militar
de Talarn per un incendi que es
va produir a la cuina de les instaHacions. Emergencies va ser
alertada a les 13.13 hores i en
arribar els Bombers el toe ja estava apagat. Van ter una revisió
i ventilar. No va haver-hi ferits.

Els Bombers
apaguen dos focs al
terme de Vilagrassa
Els Bombers van apagar ahir
un petit incendi de matolls als
marges del quilometre 502 de
I'A-2, a Vilagrassa. Al mateix
terme en un camp una furgoneta va quedar calcinada en escapar-se una crema. Finalment,
els efectius van ajudar a apagar
una altra a Ager.

La

Absolen l'acusat d'abusar
de la néta d'una amiga quan
la nena tenia 10 anys i ell 78
La sentencia indica que la noia va canviar al judici
la versió que va donar en la primera declaració
Lleida
ÓSCAR BUETAS
l'Audiencia de Lleida ha absolt
el veí de la Noguera de 81 anys
acusat de ter tocaments a la néta
d'una amiga el juny del2018 a Balaguer, quan la nena tenia 10 anys
·i ell 78. En aquest sentit, la sentencia recorda que la noia, que
ara té 13 anys, va declarar per
videoconferencia al judici que els
tocaments van ser per sobre de
la roba, mentre que a la primera
declaració judicial va dir que van
ser per dins. Malgrat tot, els psicolegs van declarar que "encara
que hagi canviat la seva versió, no
ho ha fet de manera substancial"
i donaven credibilitat a la víctima.
la Fiscalía demanava 8 anys i mig
de presó per un delicte d'abús
sexual, ja que considerava que
l'acusat aprofitava que la seva filia era també amiga de la nena i
que vivien junts per dur a terme
els abusos. l'home va negar els
fets durant la vista oral.
El judici es va celebrar el passat 15 de setembre i la nena tam-

FOTO: N. G. / El judici va ser ellS de setembre a !'Audiencia de Lleida
bé va manifestar que l'home estava sempre a sobre d'ella i que
sempre intentava coincidir-hi.
"M'acariciava d'una manera que
no era normal quan estava sola",
va relatar, fins que un dia, al garatge de casa seva, li va demanar que
s'abaixés les calces. "Jo em vaig
negar i ell es va enfadar, i em va
intentar donar una bufetada", va

afegir la noia. "Em vaig sentir estranya i incomoda", va reconeixer,
tot i que l'home, en la seva declaració, que ho va fer al final del judici, va negar-ho tot. "Mai he fet
tocaments ni a ella ni a ningú", va
dir, i alhora també va atribuir la
denúncia a l'avia de la menor que,
segons ell, la va convencer perque
el denunciés.

Per la seva banda, la dona va
negar haver influencia! la néta
perque exagerés els fets. "Jo vaig
explicar el que ella em va dir i ho
vaig denunciar", va dir. "Fins i tot
li vaig preguntar diverses vegades
si segur que havia passat perque
em sorprenia", va afegir. Altres
testimonis que va n declarar, en
canvi, van apuntar a l'avia com
a l'artífex del conflicte. "És mala
persona i no m'estranyaria que
hagués estat capa~ de presentar
una denúncia per aconseguir alguna cosa", van dir diversos ve'ins
i fins i tot el germa de la dona.
Així mateix, durant la vista oral
els psicolegs van indicar que "la
nena se sentía més sorpresa perque l'acusat era com el seu pare
i l'afectava més la decepció que
no pas pel fet en si". A més, van
expressar que no havien detectat
que hi hagués "cap interes secundari" per part de la nena amb la
declaració. "Al contrari, ella estava contrariada perque per ella era
com el seu pare", van insistir durant el judici a !'Audiencia.

Denuncien les festes que es
fan en una casa de la Sentiu i
les molesties a tots els veins
l'Ajuntament de la Sentiu de Sió
va denunciar ahir les testes que
s'organitzen principalment els
caps de setmana en una casa de
la localitat i que "estan provocant
que els ve'ins tinguin por i estiguin
espantats, ja que la cosa cada cop
va a més", va manifestar ahir !'alcalde, Josep Torres. Així mateix,
va explicar en el citat habitatge,
situat a la zona de !'ermita i sent
!'última casa del poble, viuen dues noies i aprofiten quan el pare
esta de viatge per feina per ter les
testes i causar molesties a la resta
deis ve'lns del municipi. "Sempre
hi ha molt moviment i tenen la
música posada a un volum molt
elevat fins a altes hores de la matinada. A més, quan surten al car-

:Lalcalde alerta
que causen
danys també
en els cotxes
rer cap a les 3.00 o les 4.00 hores
trenquen les ampolles i causen
danys en cotxes". Divendres de la
setmana passada els Mossos van
identificar un jove que en sortir
de la casa anava sota els efectes
de !'alcohol i les drogues, sense
samarreta i causant molesties i
danys en vehicles, sent traslladat
a !'Hospital Arnau de Vilanova.
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Desmantellen una plantació
de marihuana a Fígols i Alinyó
Els Mossos van desmantellar
dimecres una plantació de marihuana situada en una zona rural de Fígols i Alinya. Els agents

van trobar unes 2.900 plantes,
750 esqueixos i un campament
on els encarregats pogien menjar i vigilar els accessos.

