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TRIBUNALS SENTENCIA 

Cinc anys de presó per abusar 
sexualment de la neta a Golmés 
El TSJC confirma la sentencia imposada per !'Audiencia de Lleida 11 La víctima va 
relatar que va a o u 13 anys a casa seua 

L.GARCIA 
1 LLEIDA 1 El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha con
firmat la condemna de cinc 
anys de presó imposada a un 
home per abusar sexualment 
de la seua neta quan aquesta 
tenia 13 anys a Golmés, al Pla 
d'Urgell. El tribunal rebutja el 
recurs presentat per la defensa 
i ratifica la sentencia dictada el 
febrer passat per !'Audiencia 
Provincial de Lleida, que va 
considerar acreditats els fets 
que va denunciar la nena i va 
descartar que el condemnat pa
teixi el trastorn mental que va 
al·legar durant el judici. Ara, 
el TSJC assenyala que els psi
colegs de l'Equip d'Atenció a la 
Víctima van descartar fabula
ció, sent la menor un testimoni 
"competent" i compatible amb 
la situac1ó d'abús sexual. Així 
mate1x, van declarar que va 
tardar a explicar el succés "per 
evitar conseqüencies familiars 
negatives". 

Durant el judici, la víctima 
va relatar que el seu avi havia 
abusat d'ella quan passava uns 
dies a la seua casa de Golmés 
l'estiu del2018. Va explicar que 
el seu avi aprofitava els mo
ments en que es quedaven sols 
per fer-li tocaments. Perla seua 
part, la mare de la víctima i filia 
de l'acusat va declarar que es va 
assabentar dels abusos la tardor 
del2019, quan va pressionar la 

El condemnat, durant el judici celebrat a !'Audiencia de Lleida el febrer passat. 

seua filla perque li expliqués 
que li passava amb el seu avi 
al veure-li un canvi d'actitud 
respecte a l'acusat. 

En la seua sentencia, el TS
JC descarta aplicar l'eximent 
complet o incomplet, fins i tot 
l'atenuant d'alteració o anoma
lía psíquica, al no quedar acre
ditat que el condemnat pateixi 
cap patología mental, com ja 

va dir !'Audiencia. A més deis 
cinc anys de presó, el tribunal 
n'hi imposa cinc més de llibertat 
vigilada i una ordre d'allunya
ment i comunicació respecte a la 
seua neta per un període d'uns 
altres sis anys. Tampoc podra 
ostentar cap professió que im
pliqui un contacte amb menors 
d'edat durant vuit anys i hau
ra d'indemnitzar la neta amb 

5.000 euros pels danys causats. 
El TSJC també rebutja el plan
tejament de la defensa, que veu 
desproporcionada la quantitat 
de la indemnització, a l'assenya
lar que "quan van succeir els 
fets la menor tenia 13 anys" i 
"va haver de suportar l'atac de 
forma reiterada". La sentencia 
no és ferma i pot ser recorregu
da davant del Tribunal Suprem. 

SEGRE 
Dimarts, 27 de setembre del2022 

TRANSIT 

La DGT destina 
nou examinador 
a Lleida 
1 LLEIDA 1 La Direcció Gene
ral de Transit (DGT) ha in
corporat a la seua plantilla 
50 nous examinadors a tot 
Espanya, 24 dels quals van 
comens:ar ahir a fer les seues 
funcions, a l'haver realitzat 
anteriorment el curs de qua
lificació obligatori, mentre 
que la resta ho fara en unes 
setmanes. En el cas de Lleida, 
comptara amb un nou exami
nador. La DGT va reiterar el 
compromís d'augmentar la 
capacitat d'examinar en al
gunes prefectures concretes i 
refors:ar-ne d'altres quan així 
ho requereixin. 

ANDORRA 

Ferida per una 
pistola d'aire 
comprimit 
1 ANDORRA LA VELLA 1 La Po licia 
andorrana va detenir dissab
te dos joves de 18 i 19 anys 
acusats de disparar amb una 
pistola d'aire comprimit a 
una dona a Erts i causar-li 
una ferida al nas. La vícti
ma va assenyalar als agents 
que els trets procedien d'una 
finestra d'una habitació d'un 
hotel, on es va identificar els 
joves. A !'interior van trabar 
dos pistoles d'aire compromís 
amb capsules de C02, qua
tre llaunes de 500 balins de 
munició, dos defenses i dos 
navalles. 

INCIVISME DENÚNCIA EMERGENCIES MUNTANYA 

Destrosses per vandalisme al pare del Tinell de Tremp 
1 TREMP 1 L'ajuntament de Tremp 
va denunciar ahir un atac van
dalic que es va produir el cap 
de setmana passat al pare del 
Tinell. Els autors van destros-

sar una taula, un cartell infor-. 
matiu i una paperera. El consis
tori va recalcar la importancia 
de la coHaboració ciutadana 
per denunciar amb la maxi-

ma contundencia aquests ac
tes perque "generen despeses 
extraordinaries pel que fa al 
manteniment i la neteja de la 
via pública". 

Avisen des del112 d'lsrael 
de quatre desapareguts 
a Aigüestortes 
1 LA VALL DE BOf 1 Els Bombers de la 
Generalítat van iniciar ah ir a la 
tarda el rescat de quatre excur
sionistes, originaris d'Israel, a 
Aigüestortes, al ser alertats des 
del112 d'aquest país de l'Orient 
Mitja. El dispositiu es va iniciar 
a les 17.06 hores després que els 
Bombers rebessin !'alerta, via 
112 del refugi de l'estany Llong, 
a la Vall de Boí. 

Els serveis d'emergencies d'Is
rael els van trucar per avisar 
que dos conciutadans seus es
taven en problemes a l'estany 
de Contraix. Els GRAE van 
acudir-hi amb l'helicopter i van 
trabar dos persones esgotades. 
A més, els rescatats van avisar 
que una altra parella israeliana 
que anava darrere d'ells s'havia 
extra vi a t. 

L'helicopter ja no es va poder 

enlairar pel mal temps, de forma 
que van deixar els rescatadors 
al més a prop possible. 

Mitja hora després, els GRAE 
van trobar els muntanyencs, 
també esgotats, i van comens:ar 
a descendir junts cap a l'estany 
Llong, en una ruta de diverses 
hores. 

ParaHelament, dos dota ci
ons GRAE de la Seu d'Urgell 
es van dirigir cap al refugi per, 
des d'alla, fer el camí en sentit 
contrari, per arribar al grup i 
proporcionar suport i material. 
Al tancament d'aquesta edició 
el rescat continuava obert i no 
desCoartaven fer nit en bivac. Els 
Bombers també van rescatar 
ahir un excursionista amb ram
pes a Aigüestortes, una sende
rista ferida a Vilaller i un bole
taire a Alas i Cerc. 
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CERTAMEN PRESENTACIÓ 

Verdú celebra una edició 
del Bacus de transició 
Els dies 1 i 2 d'octubre 1 L'any que ve I'ajuntament avan~ara 
la festa pE... apru l canvi climatic 
LAIA PEDRÓS 
1 VERDú 1 Verdú es convertira el 
cap de setmana vinent (dies 1 
i 2 d'octubre) en la capital del 
vi amb la celebració de la 32 
festa del Bacus, una edició de 
transició ja que a partir de l'any 
que ve l'ajuntament renova
ra i avanr;ara el certamen per 
adaptar-lo al canvi climatic. 
Actualment, ja gairebé ningú 
verema a !'octubre ni hi ha ra-
1m disponible, de manera que 
a partir del 2023 el Bacus de 
Verdú podria celebrar-se du
rant un cap de setmana d'agost. 

L'espectacle de dissabte a la 
nit, titulat Res a dir i en for
mat late níght, se centrara a 
repassar aquestes més de tres 
decades de la fira. Previament 
tindra lloc !'entrega de la dis
tinció de Piador de l'Any i el 
concurs de sardanes, que en la 
35a edició es dedicara a la seua 
alma mater, Josep Maria Cas
telló, que va morir l'any passat 
als 80 anys. 

El castell acollira dissabte 

Verdú sera el proper cap de setmana la capital del vi. 

de 17 a 22 hores i el diumenge 
d'11 a 15 hores la divuitena 
Mostra de Vins de la DO Cos
ters del Segre amb la participa
ció de més de mitja dotzena de 
cellers, que s'amenitzara amb 
l'actuació musical de Periferics 
(dissabte tarda) i de Xenia Páez 
(diumenge migdia). 

Pel que fa a l'acte central de 
diumenge vinent, es tractara, 
com ja és tradició, de la Gran 
Piada a la plar;a Major. La festa 
del Bacus de Verdú es comple
tara ambla Trabada Gegantera 
i Grallera, una Llonganissada 
i el CorreBacus, entre altres 
propostes. 

LLEURE BALAN e; 

SEGRE 
Dimarts, 27 de setembre del2022 

Lleida acull uns 
43.000 nens en les 
activitats estivals 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Un total de 43.220 
neos i joves han participat 
aquest estiu en les 1.155 ac
tivitats de lleure registrad es 
en la direcció general de 
Joventut de la Generalitat 
a la demarcació de Lleida. 
D'aquestes, 36.508 corres
ponen a les persones inscrites 
mentre que la resta es repar
teix entre dirigents (5.812) 
i persones de suport (900). 

La meitat dels participants 
han fet casals de vacances 
mentre que els altres s'han 
repartit entre colonies (24%), 
acampades (17%), rutes (7%) 
i camps de treball (2%). 
Aquestes darles representen 
una xifra similar a la de l'any 
passat, quan hi van partici
par 47.117 neos ijoves, que 
va significar un record en un 
any en el qual va tornar a la 
normalitat després de l'inici 
de la pandemia. 

De les comarques lleidata
nes, el Segria ha estat la que 
més participants ha acollit 

durant aquest estiu, amb un 
total de 9.840 nens i joves en 
229 activitats, la majoria en 
casals. 

El segueixen el Pallars So
bira, que, segons el registre, 
és la segona en nombre de 
participants amb un total 
de 5.852 de repartits en 164 
activitats, i la comarca de la 

EL SEGRIA, LA FAVORITA 

La comarca del Segria 
ha acollit un total 
de 9.840 nens i joves 
en 229 activitats 

Noguera, amb 3.736 en 125 
activitats de lleure. 

Respecte a les colonies de 
L'estiu és teu!, organitzades 
per }'Agencia Catalana de la 
Joventut (ACJ), l'alberg de la 
Xarxa Jove d'Albergs de Ca
talunya (Xanascat) a Tremp 
ha rebut un total de 33 nens 
i joves aquest estiu. 

Acte d'entrega de la medalla centenaria a Angela Llardén Amado a Tremp. Bellpuig va reconeixer Carme Codina Granyelles pel seu 100 aniversari. 

lmpuls a la investiga ció biomédica. L'assessoria Teixidó Associats 
ha renovat, per segon any consecutiu, la seua col-laboració amb 
l'Institut de Recerca Biomedica de Lleida (IRBLleida). A Montgai l'ajuntament va homenatjar Celia Cuberes. 

Homenatgea 
centenaries de 
Bellpuig, Tremp 
i Montgai 
1 LLEIDA 1 El director 
deis serveis territo
rials de Drets So
cials a Lleida, Joan 
Segura, va entregar 
dos medalles cen
tenaries a Carme 
Codina de Bellpuig 
i a Angela Llardén 
de Tremp. Al seu 
torn, l'ajuntament 
de Montgai tam-
bé va homenatjar 
Celia Cuberes. 
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