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Jutgen un monitor acusat
de fer tocaments a una nena
durant unes colónies a Ager
Fiscalía demana 4 anys i 9 mesas i segons apunta
va anar a l'habitació durant la vigilancia nocturna
Lleida
ÓSCAR BUETAS
Fiscalía demana 4 anys i 9 mesos
de presó a un monitor per fer tocaments a una nena de 13 anys
durant unes colonies que es va
dur a terme el JUiiol de 2019 al
terme municipal d'Ager. Així mateix, a més de la citada pena de
presó, el ministen públic també
sol·licita que es condemni l'home a 7 anys de llibertat vigilada,
que se li prohibeixi comunicar-se
o acostar-se a la víctima durant 8
anys i indemnitzi la menor amb
la quantitat de 3.000 euros.

En aquest sentit, segons relata el ministeri fiscal en el seu escrit d'acusació, el citat monitor
es va aprofitar que s'encarregava de la vigilancia nocturna per
entrar de matinada a l'habitació
on dormía la menor, de 13 anys,
i fer-li tocaments per sobre de la
roba. En tenir coneixement, els
pares de la nena ho van denunciar el passat 2019. Cal indicar
que el judici se celebrara a !'Audiencia Provincial de Lleida el
24 de mar~ i l'home esta acusat
d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys.

Un ferit greu en
un xoc entre dos
cotxes a l'LV-3311,
a Bell-lloc d'Urgell
Una persona va resultar ahir
ferida de caracter greu quan el
cotxe on viatjava va xocar amb
un altre turisme al quilometre
1 de I'LV-3311, al terme municipal de Bell-lloc d'Urgell. Així
mateix, l'altre conductor va ser
il·les. Els serveis d'emergencies van ser alertats d'un sinistre
per envestida a les 13.14 hores.
El ferit va ser traslladat a !'Hospital Arnau de Vilanova.ser

Guissona rep
50 ordinadors
per ajudar als
més desfavorits
Guissona ha rebut una cinquantena d'ordinadors gracies a I'ONG Labdoo.org, que va
contactar fa unes setmanes
amb l'ajuntament per oferir el
seu maquinari amb l'objectiu
d'ajudar a la població més desfavorida. Es troben en perfectes condicions, ja que han estat
revisats i reprogramats amb
programari lliure.

FOTO: ó. B. 1 El judici sera a I'Audlimcia de Lleida el proper 24 de mar~

Citen a declarar el dia 4 d'abril
els treballadors de la residencia
de Tremp pel brot de Covid-19

Investiguen
un espolien
un jaciment
de la Segarra
Els Agents Rurals investiguen !'espoli comes al jaciment arqueologic del Tossal de les Tenalles de
la Mora, a la Segarra. De fet, van
Indicar que l'acte s'havia realitzat
amb detectors de metalls i altres
eines auxiliars. "En els darrers
anys hem experimenta! un increment de l'ús iHícit deis detectors
de metalls", van assenyalar.
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FOTO: Agents Rurals 1L'espoli va ser al Tossal de les Tenalles de la Mora

El jutjat d~ Tremp ha citat pel
proper dia 4 d'abril els treballadors de la residencia Filella en
la relació a la gestió del brot de
Covid-19 que ita afectar el centre el novembre de 2020 i que va
provocar la mort de 64 deis 142
residents del centre. En aquest
sentit, la jutgessa investiga un
delicte contra la seguretat en el
treball després que es dividís en

dos la causa. Cal recordar que,
per altra banda, l'altra és contra
l'exdirectora tecnica del centre i
la responsable d'higiene sanitaria pels suposats delictes d'homicidi imprudent i vexació injusta. A més, el 31 de mar~ estan
citats Mossos i la que va ser delegada del Departament de Salut a Lleida, Divina Farreny, i continuaran el S, 8, 19 i 26 d'abril.

Les millors idees perdonar
llum al debat de la societat
sorgeixen de les entitats amb
les persones més brillants
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