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El judici es va celebrar dimarts passat a porta tancada al Canyeret.
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J. GRAU
❘ LLEIDA ❘ Un metge de l’Arnau ha
estat absolt després de quedar-
se sense feina durant 18 mesos
per una denúncia d’una veïna de
Mollerussa per presumptes abu-
sos sexuals. El facultatiu va ser
enjudiciat dimarts passat a Llei-
da a porta tancada per exprés de-
sig de la veïna deMollerussa i la
fiscalia va retirar els càrrecs con-
tra seu,demanera que en els prò-
xims dies el jutjat donarà a co-
nèixer la corresponent sentèn-
cia absolutòria al no haver-hi cap
càrrec contra ell.Arran de la de-
núncia, el metge va ser suspès
d’ocupació i sou, una situació que
es va demorar durant 18 mesos,
motiu pel qual el facultatiu té la
intenció de demandar l’Institut
Català de la Salut (ICS) per pre-
sumptes danys i perjudicis.Abans
de retirar els càrrecs, la fiscalia
sol·licitava dos anys de presó i
dos d’inhabilitació per al metge.
Segons fonts judicials, la fiscal va
retirar els càrrecs per presump-
tes contradiccions en les decla-
racions de la denunciant i de la
seua mare, present en l’explora-
ció. Com a conseqüència de la
denúncia, el metge va ser ces-
sat a l’Arnau, va perdre un any
de MIR i va deixar de percebre
el salari de 18 mesos, va expli-
car ahir el seu lletrat. Els fets van
tindre lloc a l’ingressar la paci-
ent a Urgències amb forts dolors
abdominals.Va ser explorada pel

Absoltunmetgesuspèsde feina i
souper ladenúnciad’unapacient
Una veïna de Mollerussa va assegurar que l’havia sotmès a abusos sexuals || El
facultatiu, queha estat 18mesos sense treballar, demandarà l’ICSper perjudicis
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metge ara exculpat, que va dei-
xar la informació a un company
perquè en fes un diagnòstic, ja
que ell havia de complir 3 hores
de descans.Al tornar a reincor-
porar-se a la feina, a les 4 de la
matinada, la pacient encara no
havia estat diagnosticada. Ella i

la seua mare van preguntar pel
metge i, després de conèixer que
aquest és de nacionalitat siriana
i està especialitzat en oftalmolo-
gia, el van denunciar per abusos.
Ara la fiscalia ha retirat tots els
càrrecs. El metge ha ordenat al
seu advocat, Francesc Sapena,
que emprengui accions contra
l’ICS per no suspendre el proce-
diment administratiu sanciona-
dor malgrat que la llei obliga a
fer-ho a l’haver-hi un expedient
judicial obert. Un portaveu de
l’ICS va explicar ahir a aquest
diari que la demanda“seguirà el
seu curs legal”.

EXCULPAT

El metge ha estat exculpat

al retirar tots els càrrecs la

fiscalia en el judici que es

va celebrar dimarts passat

ElCol·legide
Metgesvaparar
el seuexpedienta
l’existir causapenal

■ Rosa Pérez, presidenta
del Col·legi de Metges de
Lleida, va explicar ahir a
SEGRE que l’organisme
que presideix va paralitzar
un expedient que havia
obert per aquest cas al tin-
dre coneixement de l’exis-
tència de la causa penal.
“Teníem clar que no jutja-
ríem el cas de forma pa-
ral·lela als tribunals,motiu
pel qual vam parar l’expe-
dient a l’espera que aquests
es pronunciessin i ens vam
limitar a oferir assessora-
ment jurídic al col·legiat,
com fem sempre en
aquests casos.” Una vega-
da coneguda l’absolució
del metge, Pérez va expli-
car ahir que“és possible, i
fins i tot probable, que el
Col·legi arxivi el seu expe-
dient, encara que aquesta
és una decisió que haurà
de prendre la junta tenint
en compte que l’organis-
me col·legial no analitza
els aspectes penals, que
competeixen als tribunals,
sinó els deontològics”.

Tres detinguts per
un nou robatori
de ferralla a
L’Agudana
Enèsim assalt a la
càrnia de Cervera

SUCCESSOSASSALTS

L’empresa L’Agudana ha estat assaltada en desenes d’ocasions des que va tancar, ara fa dos anys.

❘ CERVERA ❘ Els Mossos d’Esquadra
van detindre dijous tres veïns de
Badalona d’entre 23 i 30 anys i
nacionalitat espanyola com a pre-
sumptes autors de robatoris de
ferralla a les instal·lacions de
L’Agudana de Cervera aquella
mateixa tarda. Un ciutadà va
alertar dijous cap a les 16.00 ho-
res la policia autonòmica que hi
havia tres persones que carrega-
ven ferralla en una furgoneta a
l’escorxador de L’Agudana, tan-
cat des del juliol del 2010. Di-
verses patrulles es van dirigir fins
al lloc i van interceptar la furgo-
neta que semblava sospitosa a
l’altura del quilòmetre 624 de
l’autoviaA-2 en sentit Barcelo-
na. Els agents van identificar els
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tres ocupants i van trobar a l’in-
terior del vehicle aires condici-
onats, així com ferralla que ha-
via estat robada de les instal·la-
cions de L’Agudana. Davant
d’aquests fets, els tres ocupants

de la furgoneta van ser detinguts
per un presumpte delicte de furt.
Tots tres van ser posats en lliber-
tat després de declarar davant
dels Mossos. L’Agudana, que va
ser en el seu dia l’escorxadormés

important de Lleida, està ple de
runa després de ser objecte de
desenes d’assalts en què els lla-
dres s’han emportat des de cam-
bres de fred fins a cadires de des-
patxos, entre altres coses.

Els condemnats per
un accidentmortal
a Rialp, de Llavorsí

TRIBUNALS

❘RIALP ❘ L’Audiència Provincial
de Lleida ha condemnat dos
empresaris de Llavorsí (i no
de Rialp, com va publicar ahir
SEGRE per error) per la mort
d’unmonitor de ràfting de 25
anys que va perdre la vida el
16 demaig del 2009 en un ac-
cident laboral quan intenta-
va rescatar cinc turistes que
havien caigut de la barca a Ri-
alp. El tribunal considera que
el monitor no tenia prou for-
mació.

Ferit al bolcar un
camió a l’autovia A-2
a Cervera

TRÀNSIT

❘ CERVERA ❘ Un camioner va re-
sultar lleument ferit ahir a la
tarda quan el vehicle que con-
duïa va sortir de l’autovia
A-2, va bolcar i va provocar
un incendi de rostolls. El si-
nistre es va registrar cap a les
19.45 hores quan un tràiler
va bolcar i va obligar a tallar
un carril al trànsit en sentit
Lleida. Com a conseqüència
de l’accident es van registrar
algunes retencions.

Arrestat per robar a
l’interior de cotxes
aMollerussa
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❘MOLLERUSSA ❘ Un veí de Molle-
russa de 23 anys i natural de
Romania, Ionut D., va ser ar-
restat dimecres a Belianes
acusat de ser l’autor de dos
robatoris a l’interior de vehi-
cle registrats entre el 20 i 21
de juny a la capital del Pla
d’Urgell. Segons sembla, el
detingut va forçar la porta de
l’acompanyant de dos vehi-
cles per emportar-se objectes
de valor de l’interior.

Incendi d’una
recol·lectora a
Bellcaire d’Urgell

EMERGÈNCIES

❘BELLCAIRED’URGELL ❘Una recol·lec-
tora es va cremar ahir a la tar-
da a Bellcaire d’Urgell, segons
van informar els bombers.Dos
dotacions es van traslladar fins
al lloc del sinistre i van donar
per tancat el servei en una ho-
ra i quart. D’altra banda, a
l’Albagés es va registrar un al-
tre incendi de vegetació agrí-
cola, que va cremar poca su-
perfície, probablement provo-
cat per un llamp.

Rosendo Manrique
Resaltado


