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La zona de l’accident, poc després del sinistre.

SEGRE

❘ BOÍ ❘ La pròxima tardor arriba-
rà a judici l’accident en què va
perdre la vida un esquiador llei-
datà de 31 anys a l’estació de
Boí-Taüll al març del 2009. Un
monitor d’esquí de l’estació s’as-
seurà al banc dels acusats del jut-
jat penal número 2 de Lleida
acusat d’un delicte d’homicidi
imprudent. La fiscalia conside-
ra provat que l’acusat va enves-
tir la víctima quan baixava una
pista a gran velocitat. El minis-
teri públic sol·licita una pena de
tres anys de presó, mentre que
l’acusació particular reclama
quatre anys de presó. La defen-
sa demana la lliure absolució. Els
fets es van produir el 14 de març
del 2009, quan el monitor va en-
vestir la víctima mortal i la se-
ua companya sentimental. El jo-
ve va resultar amb ferides gra-
víssimes per les quals va ser tras-
lladat en helicòpter a l’Hospital
de Bellvitge, on va morir dies
després.

L’acusat va explicar durant la
instrucció que no va veure les
víctimes perquè aquestes esta-
ven ajupides darrere del canvi
de rasant. La defensa de l’impu-
tat considera que no havien d’es-
tar en aquell lloc.Al seu torn,
l’atestat dels Mossos d’Esquadra
recull el testimoni d’un esquia-
dor de Barcelona que va afirmar
que el monitor acusat baixava a
gran velocitat.Aquest ho nega
i quatre monitors més que ana-

A judici unmonitor de Boí que va
envestirmortalment un esquiador
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ven amb ell van testificar que
descendien de forma correcta.

L’atestat també destaca que
el sinistre es va produir en dis-
sabte, quan hi havia molta gent
a l’estació de Boí-Taüll, de ma-
nera que el monitor hauria d’ha-
ver incrementat les precaucions.

Finalment, l’informe es refereix
al fet que la pista Cerbi, on es
va produir el sinistre a la part al-
ta de l’estació, té la categoria bla-
va, la segona en dificultat d’un
total de quatre categories.

Segons es dedueix de l’ates-
tat policial, aquesta circumstàn-
cia també hauria de fer augmen-
tar les precaucions, ja que al trac-
tar-se d’una pista de dificultat
relativament baixa ha de fer
pensar que la poden utilitzar es-
quiadors de poca experiència.
Per la seua part, la defensa as-
senyala que l’accident va ser for-
tuït.

VISTA ORAL

El judici tindrà lloc
el pròxim mes d’octubre
al jutjat penal número
2 de Lleida

La famíliahaestat
indemnitzadaper
l’asseguradora
de l’estació
■ La mort de l’esquiador
arribarà a judici després
que hagi sigut impossible
un acord entre les parts.
La companyia assegurado-
ra de l’estació d’esquí ja
ha indemnitzat la família
de la víctima amb 280.000
euros. Els informes perici-
als sol·licitats per les acu-
sacions i les defenses se-
ran la clau del judici. De
fet, entre els estudis efec-
tuats en destaca un de la
defensa elaborat per un ar-
quitecte tècnic per analit-
zar el grau de dificultat de
la pista Cerbi, on va tindre
lloc l’accident. Uns quants
anys abans del sinistre, l’es-
mentada zona era consi-
derada roja, tercer grau de
dificultat, però l’estació la
va rebaixar a blava, de
menys dificultat.A més, el
judici haurà d’aclarir la ve-
locitat a què viatjava el
monitor.

Cinc testimonis, quatre
monitors i un esquiador de
Barcelona van veure l’ac-
cident.

SUCCESSOS CONTRABAN
GUÀRDIA CIVIL

En una de les partides van trobar tabac de picadura.

Decomissen tabac per valor de
20.000 euros a la Farga deMoles
❘ LA FARGA DE MOLES ❘ La Guàrdia
Civil va decomissar, dissabte
passat a la duana de la Farga
de Moles, 3.479 paquets de ta-
bac de contraban i 52 quilos
de picadura de tabac, produc-
tes valorats en 20.600 euros,
en el marc de tres escorcolls

efectuats amb l’ajuda d’un gos
especialitzat en la detecció de
tabac.

Així mateix, el cos policial
va denunciar els tres conduc-
tors: una ciutadana andorra-
na, un veí de la Rioja i un veí
de Bellver de Cerdanya.

❘ RIALP ❘ Les empreses de ràfting
del Pallars Sobirà van acordar
ahir evitar temporalment el punt
de l’accident mortal de dissab-
te passat en què va perdre la vi-
da una veïna de Badalona de 41
anys. Durant una setmana, les
empreses d’esports d’aventura
analitzaran el perill del punt i si
la pedra contra la qual va xocar
la barca s’ha desplaçat arran del
gran cabal (cent metres cúbics
per segon) que va baixar durant
les últimes pluges o si, per con-
tra, està consolidada i es troba
en un lloc segur. El sector con-
sidera que l’accident va ser una
fatalitat, ja que en aquest punt
baixen barques des de fa 25
anys.Aquesta decisió s’ha pres
per garantir la màxima segure-
tat dels clients.

Els Mossos d’Esquadra han
obert una investigació per acla-
rir els fets i determinar les cau-

Les empreses de ràfting evitaran
el tram de l’accident mortal
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Les empreses de ràfting estudien si aquesta roca s’ha desplaçat.
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ses del sinistre.Aquest atestat
serà tramitat al jutjat d’instruc-
ció deTremp, que haurà de de-
cidir si obre diligències.

Testimonis directes van indi-

car que es va tractar d’un acci-
dent fortuït. Els descensos del
riu Noguera Pallaresa es van
efectuar diumenge passat amb
normalitat.

Bozal veu
contradiccions
en les noves
taxes judicials

TRIBUNALS

❘ LLEIDA ❘ La consellera de Justí-
cia, Pilar Fernández Bozal, va
veure ahir certes “contradic-
cions” en la proposta d’im-
posar taxes judicials i, després
d’assenyalar que són compa-
tibles amb les aprovades pel
seu Govern, no va descartar
presentar un recurs si aques-
tes “no fossin adequades”.
Navarra i el País Basc van ma-
nifestar la seua oposició a les
taxes a la justícia gratuïta.Al
seu torn, el Consell de l’Ad-
vocacia de Catalunya, en què
hi ha el col·legi de l’advoca-
cia de Lleida, va denunciar
ahir les retallades del torn
d’ofici que suposaran un des-
cens del 5 per cent dels ho-
noraris dels lletrats.

Sufoquen un incendi
dematolls a Bellvís
❘ BELLVÍS ❘ Els bombers van su-
focar, diumenge a la nit, un
incendi que va arrasar 100
metres quadrats de matolls a
Bellvís. Una dotació va sufo-
car les flames.

Vuit detinguts per
drogues a Andorra
❘ ANDORRA ❘ La policia d’Andor-
ra va detindre la setmana pas-
sada vuit persones acusades
de tràfic de drogues al Prin-
cipat. Els van confiscar 1.575
grams d’haixix.

Rosendo Manrique
Resaltado


