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TRIBUNALS TRANSIT 

Envien a la presó el condemnat 
per la mort d'una jove a I'N-240 
El jutge fa marxa enrere en la decisió de paralitzar l'ingrés i ordena ara que hi 
ingressi en deu dies 11 El pare de la víctima diu que "al final s'ha fet justícia" 
A. GUERRERO 
1 LLEIDA 1 El jutjat penal número 
2 de Lleida ha fet marxa enre
re i ha decretat l'execució de la 
sentencia i, en conseqüencia, 
l'ingrés a la presó del conductor 
condernnat a dos anys, sis mesos 
i un día de presó per haver cau
sat un accidenta l'N-240 a Llei
da el16 d'octubre del2016 en el 
qual va perdre la vida la jove de 
les Borges Blanques Marta So
ría, de 27 anys. El magistrat ha 
estimat els recursos presentats 
per la Fiscalia i l'acusació par
ticular, representada pellletrat 
Josep Maria Peiró, després que 
setmanes enrere hagués paralit
zat l'execució de la sentencia a 
!'estimar el recurs de la defensa 
del condernnat, que argumenta
va que havia soHicitat l'indult 
davant del ministeri de Justí
cia, com va informar SEGRE 
el passat 15 d'octubre. El pare 
de la víctima, Carlos Soria, va 
explicar ahir que "s'ha fetjustí
cia perque el jutge ha fet marxa 
enrere i, per fi, el condemnat 
entrara a la presó". L'home té 
deu dies per entrar-hi voluntari
ament o, en cas contrari, es dic
tara una ordre per al seu ingrés. 
D'aquesta forma, el jutge afirma 
que "no hi ha la possibilitat de 
suspendre l'execució de la pena 
privativa de llibertat mentre es 
tramita l'indult i es procedeixi 
al seu immediat compliment" 

Marta Soria. 

LESCLAUS 

Va ten ir lloc l'octubre del2016. L'accident es va produir el16 
d'octubre del2016 a I'N-240 a Lleida. El conductor circulava a al
menys 118 km/h en un tram limitat a 90 km/h "i va fer un avan
c;ament envaint completament el carril contrari, malgrat que va 
veure el vehicle de la víctima", segons la sentencia. 

Dosanys i mig de presó. El conductor va ser condemnat a dos 
anys, sis mesos i un día de presó perla mort de Marta Soria. La 
familia demanava quinze anys de presó i la Fiscalía, quatre. 

La família de la víctima, en el 
seu escrit, va exposar totes les 
infraccions que va cometre el 
condemnat en el que considera 
que "ha estat un assassinat via
ri" i va finalitzar l'argumentació 
a les instancies judicials dient 
que "estero passant una cade- . 
na perpetua" per un dolor que 
"és irreversible". Va afegir que 
"esperem que coma pares, ger
mans i familiars i amics, vostes 
puguin empatitzar amb la nos-

El condemnat i l'altra conductora imputada i que va ser absolta, situada a la dreta, al judici. 

tra situació". La sentencia ja és 
ferma. L'Audiencia de Lleida va 
ratificar el mes de juny passat la 
condemna per un delicte d'ho
micidi per imprudencia. 

Es va considerar provat que 
!'infractor no va respectar ellí
mit de velocitat, ja que coro a 
mínim anava a 118 quilometres 
per hora quan la via esta limi-

Subhasta a la duana • L'Agencia Tributaria va fer dimecres 
passat una subhasta a la duana de la Farga de Moles de béns 
confiscats amb que va recaptar 268.174 euros. Un rellotge de 
luxe va assolir els 42.000 euros. 

tada a 90 km/h. Així mateix, 
va fer un avan¡;ament envaint 
completament el carril contrari, 
encara que va veure el vehicle 
de la víctima. "No hi ha dubte 
que la causa de l'accident va·ser 
aquesta invasió de carril, ja que 
la víctima no va poder fer res 
per evitar la col·lisió", resa la 
sentencia. 

EMERGENCIES 

Rescaten un gos 
que va caure en 
un barranc a lsona 
IISONA 1 Els Bombers de la Ge
neralitat van rescatar diumen
ge un gos que va caure per un 
barranc d'uns catorze metres 
d'altura a Isona i Conca Della. 
L'ajuntament va informar a tra
vés del seu perfil a les xarxes 
socials d'un rescat que es va pro
duir a la zona de Sant Corneli, a 
prop de Montesquiu. El gos va 
ser embolicat en un arnes i amb 
cordes el van poder extreure de 
la cavitat. Es trobava en perfec-

Tanmateix, va descartar la 
condemna per homicidi dolós a 
l'assenyalar que no es va acre
ditar que l'investigat concluís 
sense els llums encesos o que 
estigués fent un jo e de perse
guit-perseguidor amb un altre 
vehicle implicat en l'accident. 
La família demanava quinze 
anys de presó. 

te esta t. lmatge del rescat del gos. 

SEGRE 
Dimecres, 1 de desembre del 2021 

BALAN~ 

Menys delictes 
i més detencions 
a la Seu 
d'Urgell 
1 LA SEU D'URGELL 1 La Seu d'Ur
gell va celebrar ahir la Junta 
Local de Seguretat presidida 
per l'alcalde, Francesc Vía
plana. Els Mossos d'Esquadra 
van explicar que els fets de
lictius han disminuit un 5,7% 
del genera !'octubre del 2021 
respecte al mateix període de 
l'any anterior pero que, en 
canvi, les detencions s'han 
incrementat un 16,6 per cent. 
Perla seua banda, la Policía 
Local va presentar el balan¡; 
de l'any 2020 en el qual des
taca la tendencia a la baixa 
deis accidents de transit dins 
del terme municipal. Hi va 
ha ver quinze víctimes en si
nistres amb deu ferits lleus i 
cinc de greus. 

SEGURETAT 

Arrestat per robar 
cable de llum 
1 LLEIDA I Els Mossos van dete
nir dissabte un veí de Bala
guer amb nombrosos antece
dents acusat de robar cable 
de l'enllumenat públic a la 
Ronda de la Seu V ella a Llei
da. Els seixanta metres de ca
ble robat han estat valorats 
en set-cents euros. 

PANDEMIA 

Tennini per acusar la 
residencia de Tremp 
1 TREMP 1 La Fiscalía de Lleida 
té fins al proxim 22 de de
sembre per decidir si acusa 
penalment la direcció de la 
residencia. de Tremp, que in~ 
vestiga per 61 presumptes 
delictes d'homicidi per im
prudencia. Espera un infor
me forense. 
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SALUT 

Jornades sobre la 
investigació de 
l'ictus a la Udl 
1 LLEIDA 1 L'Aula Magna de la 
Universitat de Lleida acolli
ra aquesta tarda les dos últi
mes sessions de les Jornades 
Multidisciplinars d'Ictus que, 
coincidint amb la celebració 
deis quinze anys de la po
sada en marxa de la Unitat 
d'ictus a Lleida, des d'ahir di
marts reuneix professionals 
d'aquest ambit per abordar 
1 'evolució del tractament i 
la investigació de l'ictus. En 
les diferents ponencies, de
batran també els nous rep
tes en l'ambit assistencial i 
els futurs estudis d'aquesta 
malaltia. 

MENORS 

Atenció a 
víctimes d'abusos 
a la Seu 
1 LA SEU O'URGELL 1 La Seu d'Ur
gell comptara amb un servei 
integral d'atenció als nens i 
adolescents víctimes d'abu
sos sexuals. El centre, inspi
rat en el model europeu Bar
nahus, s'ubicara a l'Horta de 
Valira. Aquest model posa el 
nen al centre perque no hagi 
de despla~ar-se als diferents 
serveis que hi hagi implicats 
en el cas. Així dones, en un 
mateix espai hi haura di
ferents recursos i un equip 
professional pluridisciplinari 
per atendre aquests casos al 
Pirineu. 
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INSTITUCIONS C RRECS 

Ellleidata Pep Fillat, a l'elit 
mundial del submarinisme 
El paliares, nomenat secretari general del comite científic de la CMAS 

XAVIER MADRONA 
1 LLEIDAI Ellleidata Pep Fillat Gil 
(Tremp, 46 anys) ha estat nome
nat secretari general del comí
te científic de la Confederació 
Mundial d'Activitats Subaquati
ques (CMAS) durant el congrés 
d'aquesta organització celebrat 
dissabte passat a Roma. Fillat, 
actual president del comite cien
tífic de la Federació Espanyola 
d'Activitats Subaquatiques (FE
DAS) va ser elegit per decisió 
unanime secretari general del 
Consell de Comissió Directiva 
compost perla presidenta de la 
CMAS, la russa Anna Arzhano
va; el president del comí te cien
tífic mundial, l'argentí Francis
co Lacase; i el vicepresident, el 
frances Alain Germain. 

A la secretaria general, Fillat 
comptara amb la coHaboració 
del catala Gustan Vivar en el 
departament de Ciencia Ciu
tadana i del canari Alejandro 
de Vera en el de Medí Marí. A 
més a més, l'area digital i de 
noves tecnologies la dirigira 
Dídac Lee, exdirectiu del FC 
Barcelona. 

Perfil de Fillat 
Pep Fillat és vicepresident de 

la FEDAS, a més de bussejador 
associat als Centres d'Arqueo
logia Subaquatica de Catalunya 
(CASC) i en materies vinculades 
a l'area del Comite Olímpic Es
panyol. Exerceix coro a funcio-

Fillat, al costat del no u president del comite científic mundial. 

nari de l'ajuntament de Tremp 
i és fundador d'Aquoir, un pro
jecte d'envelliment de vins en 
amfores artesanals en el medí 
subaquatic. 

La Confederació Mundial 
d'Activitats Subaquatiques la va 
fundar el1959 el popular divul
gador, bioleg marí i oceanograf 

frances Jacques Cousteau, que 
va ser-ne el primer president. En 
l'actualitat, compren més de 130 
federacions dels cinc continents. 
A banda d'organitzar esdeveni
ments esportius submarins, esta 
a l'avantguarda de la investiga
ció i el desenvolupament tecnic 
científic. 

Té el record 
d'Europa 
d'immersió en 
llacs de muntanya 
• Pep Fillat és !'alma roa
ter del club The Busseing 
Pallars, que fa gairebé dos 

- decades es va dedicar a 
treballar en activitats 
turístiques fent la volta 
al món amb un veler. Va 
provar el submarinisme i 
li va agradar tant que es 
van treure tots els títols 
d'instructor durant la se
ua estada en llocs coro les 
Bahames, Italia, Grecia o 
les Balears. Pero va ser a 
Su1ssa on Fillat va desco
brir el busseig en llacs i, 
quan va tomar a la capital 
del Jussa de vacances, va 
decidir quedar-se i iniciar 
una activitat innovadora 
aquí. 

The Busseing Pallars 
va establir el 2009 el re
cord d'Europa d'immersió 
en llacs d'alta muntanya 
quan Fillat, juntament 
amb Dani Martínez i Joan 
Pascual, van bussejar al 
llac de Certascan, el més 
gran del Pirineu, a 2.234 
metres d'altitud i amb una 
profunditat de 25 metres. 

PAERIA COMMEMORACIONS RECURSOS DEPENDENCIA 

Lleida, contra la desigualtat el Dia Internacional de la Ciutat Educadora 
1 LLEIDA 1 Lleida es va afegir ahir 
a la celebració del Día Interna
cional de la Ciutat Educadora 
amb l'acció simbolica La ciutat 
educadora no deixa ningú en-

re re, que va incloure una marxa 
popular amb tres-centes perso
nes de diferents escales, entitats 
i institucions que van recórrer la 
distancia entre la Paeria i la Seu 

Vella amb l'objectiu de lluitar 
contra la desigualtat i promoure 
la inclusió, l'equitat i la igual
tat d'oportunitats i el progrés 
social. 

Un deis llits que cedira el consell comarcal del Segria. 

El Segria .cedira sis llits 
articulats a qui els necessiti 
1 LLEIDAI El consell comarcal del 
Segria cedira sis llits articu
lats a famílies usuaries amb 
pocs recursos economics. Fins 
a la data ja s'ha entregat un 
d'aquests llits a una persona 
gran amb mobilitat reduida 
d'Almacelles. Cedíts a través 

del Banc de Recursos i el de
partament de Salut de la Ge
neralitat, són llits hospitala
ris que estan en desús. L'area . 
de Serveis Socials del consell 
s'encarrega de detectar les per
sones que requereixen aquest 
recurs. 

rcolomina
Resaltado


	S202112011

