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que no és que no i si l’altre se-
gueix és una violació”, va as-
segurar. La fiscalia demana 8
anys de presó per a l’acusat, que
va explicar en la vista que es-
tava en situació irregular a Es-
panya i va dir que havia propo-
sat a la víctima un matrimoni
de conveniència per regularit-

Agustí López es retira i no hi
haurà unió independentista
L’exalcalde de Sort deixa la política i no optarà al Parlament || El PP
confirmaDolorsLópezper repetir al capdavantde lacandidatura

POLÍTICA PARLAMENT

❘LLEIDA ❘ Convergència i Unió aca-
barà de decidir la llista per a les
eleccions catalanes entre avui
i demà, una candidatura que
combinarà renovació i continu-
ïtat. D’una banda,Albert Bata-
lla continuarà sent el cap de llis-
ta i el seguirà com a número
dos el conseller en funcions Jo-
sep Maria Pelegrí. El canvi que
va transcendir ahir és el relleu
del fins ara diputat i alcalde de
Sort del 1991 al 2011 Agustí
López, que ha anunciat que es
retira de la política. López po-
dria ser substituït per l’alcalde
de Vielha, Àlex Moga, o per
l’edil de CiU de Baix Pallars
Jaume Montaner.A la llista de
possibles hi ha l’alcalde d’Iso-
na, ConstantAranda, o la regi-
dora deTrempAnna Ritz.Al Se-
grià no seguirà previsiblement
Marta Alòs (com va anunciar
SEGRE) i la seua possible subs-
tituta seriaViolant Cervera, en-
cara que CDC del Segrià tam-
bé ha proposat la regidora Bea
Obis.

Per la Segarra, CDC té dos
possibles candidats: el fins ara
diputat Salvador Bordes i l’al-
calde, Ramon Royes. Les Gar-
rigues ha tornat a apostar per
Ramona Barrufet i a la Nogue-
ra només hi opta Antoni Ba-
lasch. L’Urgell proposa l’alcal-
de de Puigverd, Joan Eroles, i
el Pla, l’alcaldessa del Palau,
Montse Messegué. CDC del
Solsonès vol que repeteixi Mi-

SI

❘ LLEIDA ❘ Un veí de Sort, E.M.C.,
va ser jutjat ahir a l’Audiència
de Lleida acusat de violar la se-
ua companya de pis a l’agost
del 2007 a l’habitatge que com-
partien juntament amb altres
persones a la capital del Pallars
Sobirà. Els fets van tindre lloc
el 19 d’agost quan, segons va
explicar la víctima, l’acusat va
entrar a l’habitació on feia la
migdiada i sense dir res se li va
posar a sobre, la va despullar i
la va penetrar vaginalment mal-
grat la seua negativa.

La víctima va afirmar en el
judici que va denunciar els fets
als Mossos d’Esquadra, que van
detindre el presumpte agressor.
La dona va declinar ahir qual-
sevol tipus d’indemnització per
aquests fets.“Només vull obli-
dar aquest episodi de la meua
vida i crec que no el superaré
mai, ja que quan una dona diu

Jutjat per violar la seua
companya de pis a Sort

TRIBUNALS VISTA

L’acusat, E.M.C.

LLEONARD DELSHAMS

La notícia, a
Lleida Televisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

zar els seus papers.A més, va
assegurar que havia mantingut
dos relacions consentides uns
dies abans amb la víctima pe-
rò va negar els fets del dia 19
d’agost.

Per la seua part, la víctima,
que va declarar per videocon-
ferència, va dir que no recor-
dava si havien mantingut re-
lacions sexuals abans dels fets
denunciats. Els pèrits van asse-
nyalar ahir que la dona presen-
tava hematomes i ferides a l’en-
trada vaginal i van trobar se-
men que coincidia amb el per-
fil genètic de l’acusat.

L’antiga seudel PP, ara de Solidaritat■ Solidaritat per la Inde-
pendència ha elegit com a seu a Lleida el que va ser fa anys el
local del Partit Popular provincial, a l’avinguda Francesc Macià.
SI ja hi ha penjat estelades i cartells.

reia Canals. Unió ja ha donat a
conèixer els seus noms: Pelegrí
i Cristina Bosch.

Per la seua part, el PP de Ca-
talunya va confirmar oficial-
ment ahir que Dolors López se-
guirà com a cap de llista de Llei-
da i que continuaran els núme-
ros u a les altres províncies.

D’altra banda, la possible co-
alició d’independentistes a Llei-
da ha quedat descartada per fal-
ta de temps per arribar a un
acord entre els implicats: ERC,
Rcat, SI i la CUP. Rcat no es pre-
senta a les eleccions i el seu lí-
der, Joan Carretero, ha dema-
nat recolzar Mas, encara que
no li agradi CiU.

ERCdelPirineu
reclamaeldosde
la candidatura
■ La federació regional
d’ERC del Pirineu es re-
unirà avui per prendre un
acord de cara a exigir a la
direcció nacional que el
número dos per la cir-
cumscripció de Lleida si-
gui de la muntanya, en
aquest cas per a Rosa
Amorós, regidora d’Iso-
na. El número u de SI se-
rà el regidor de Tàrrega
Santi Costa Solé.
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