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Lluita contra
el foc en boscos
de ribera

EMERGÈNCIES

❘ LLEIDA ❘ El departament
d’Agricultura ha iniciat la
campanya de prevenció per
evitar incendis en boscos de
ribera. La campanya consis-
teix a reduir la inflamabilitat
de la vegetació a través de
l’aplicació d’aigua a pressió
en uns 100 quilòmetres del
curs dels rius Segre i Ribera
Ribagorçana, al sud de la No-
guera i el Segrià. Des de l’any
2000, s’han produït 187 in-
cendis per la pelussa dels àl-
bers acumulada a les riberes,
que han cremat 262 hectàre-
es forestals. La comarca ca-
talana amb més afectació és
el Segrià, amb 62 incendis
que han calcinat 200 hectà-
rees.

Protesta per la
privatització del
Registre Civil

RETALLADES

❘ LLEIDA ❘ Els sindicats de l’ad-
ministració de justícia es con-
centraran avui davant el Re-
gistre Civil de Lleida en pro-
testa pel projecte de privatit-
zació d’aquest servei. La pro-
testa està convocada a tots
els edificis judicials i els sin-
dicats pretenen denunciar la
reforma legal que ultima el
Govern central.

Els sindicats denuncien que
el Govern pretén crear una
justícia de doble velocitat, ja
que, a més dels funcionaris
de justícia, els procuradors
també podran efectuar trà-
mits judicials que fins ara
eren exclusius dels funciona-
ris.

Atropellen una
dona de 81 anys
a Andorra

TRÀNSIT

❘ANDORRA LAVELLA ❘ Una dona de
81 anys va resultar lleument
ferida al ser atropellada per
un cotxe ahir al migdia aAn-
dorra laVella, segons va in-
formar la policia d’Andorra.
L’atropellament va tindre lloc
a l’altura del número 15 del
carrer BonaventuraArmen-
gol de la capital del Princi-
pat. L’accident es va produir
a les 13.50 hores, quan un tu-
risme Opel Corsa ambmatrí-
cula andorrana va atropellar
la dona, de nacionalitat an-
dorrana, quan creuava el car-
rer. La dona va caure a ter-
ra i es va fer diverses contu-
sions.Va ser traslladada a un
centre hospitalari.

M.A. MARTÍN
❘ SOLSONA ❘ ElTribunal Suprem ha
condemnat a només dos anys de
presó un veí de Solsona per ha-
ver abusat de la seua cunyada
discapacitada, de 16 anys, al fe-
brer del 2010, al considerar que
no va utilitzar la violència.
D’aquesta forma, el tribunal ra-
tifica la sentència de l’Audièn-
cia Provincial, que va rebaixar
la pena (la fiscalia demanava ca-
torze anys) perquè no va consi-
derar demostrat que hi hagués
accés carnal i que l’acusat utilit-
zés la violència per cometre
l’atac. El Suprem considera que
l’acusat, Rafael Cruz,“es va po-
sar a sobre de la víctima i, en
contra de la seua voluntat, apro-
fitant-se de les seues limitacions
personals, va començar a acari-
ciar-la, li va abaixar els panta-
lons i li va tocar la zona genital
fins que la víctima es va esca-
par”. La sentència també ratifi-
ca els arguments de l’Audiència,
que va considerar que“no cons-
ta que l’acusat fes servir la vio-
lència o intimidació per condu-
ir la menor fins al dormitori”.
De fet, tampoc consta que l’uti-
litzés per perpetrar el contacte
sexual perquè no“ho necessita-
va per les mateixes característi-
ques de la menor, per la rela-
ció de parentiu que hi havia en-
tre ells i per l’estat d’endormis-
cament en què ella es trobava”.
L’Audiència va concloure que
“l’acusat no va necessitar espen-
tejar-la, ni colpejar-la, ni estirar-
la violentament, com tampoc va
haver d’amenaçar-la ni intimi-
dar-la de cap altra manera per
aconseguir el seu propòsit”.A
més, el tribunal va considerar
que l’acusat estava sota els efec-
tes de l’alcohol quan van tindre
lloc els fets, motiu pel qual va
aplicar l’atenuant d’embriague-
sa.

Penadenomés2anysperabusard’una
discapacitadaperquènolavaforçar
El Tribunal Suprem assegura que no va haver d’utilitzar la violència per agredir la
seua cunyada l’any 2010 a Solsona || La fiscalia sol·licitava catorze anys de presó

TRIBUNALSSENTÈNCIA

■ L’Audiència Provincial de
Lleida ha condemnat a dos
anys i mig de presó un veí de
Lleida per intentar violar una
adolescent de 16 anys. El tri-
bunal considera provat que
l’acusat la va agafar en ple car-
rer, la va portar a un bar i des-
prés al seu domicili, on va in-
tentar violar-la. L’Audiència
condemna l’acusat a tres anys
de llibertat vigilada després de
complir la pena de presó i a
indemnitzar la víctima amb
6.000 euros. La fiscalia sol·li-
citava una pena de cinc anys
de presó per un delicte d’agres-
sió sexual. L’Audiència consi-

dera creïble la versió de la víc-
tima. Els fets van tindre lloc el
12 de novembre del 2011,
quan l’acusat era al carrer Pa-
er Casanovas i es va atansar a
la menor, que estava sola.Amb
l’excusa de dir-li que la veia
trista, li va passar un braç pel
coll i la va obligar a entrar en

un bar d’aquest carrer. Llavors,
sota l’amenaça de no tornar a
veure els seus pares, la va for-
çar a consumir una beguda al-
cohòlica. Després d’acabar-se
la beguda, l’acusat va agafar
l’adolescent pel coll i la va obli-
gar a dirigir-se al seu domici-
li. Un cop allà, l’acusat la va
tancar en una habitació. Des-
prés que la menor es negués a
menjar, l’acusat la va tombar
al llit per la força, la va agafar
pel tronc i, després de llançar-
s’hi a sobre, va intentar treu-
re-li la roba. En aquell mo-
ment, la víctima va aconseguir
fugir.

CONDEMNA

També complirà tres

anys de llibertat vigilada

després de la condemna i

pagarà 6.000 € a la víctima

Imatge del judici en què va ser jutjat el veí de Solsona per abusar de la seua cunyada discapacitada.
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Dosanysperaunaltreagressorperunataca Lleida

❘ SORT ❘ L’Audiència Provincial de
Lleida ha condemnat a tres anys
i sis mesos de presó un veí de
Sort acusat d’apallissar un altre
home als voltants d’un bar de
la població al juny del 2010.

La sentència considera pro-
vat que l’acusat va iniciar una
discussió amb la víctima a l’in-
terior d’un bar de Sort. Quan
tots dos ja havien sortit al car-
rer, l’acusat, “aprofitant que la
víctima estava ajupida, va aga-
far impuls allunyant-se’n uns
metres i li va clavar, inicialment,

una forta puntada de peu a la
cara”.

L’agredit va caure a terra d’es-
quena i l’acusat li va donar dos
puntades de peu més, al costat
dret i al cap, a l’altura de l’ore-
lla. La víctima continuava a ter-
ra i va quedar semiinconscient.
La sentència afirma que l’acu-
sat, en el moment de l’agressió,
estava influït per l’alcohol, que
li va reduir “les capacitats de co-
neixement i voluntat”. La víc-
tima, com a conseqüència de
l’agressió, va perdre tres dents

i presenta “un perjudici estè-
tic moderat”.

L’Audiència de Lleida desta-
ca a la sentència que la versió
oferta per l’acusat no resulta
creïble. L’imputat va assegurar
que hi va haver una agressió ini-
cial per part de la víctima.A
més, afirma que tampoc “resul-
ten compatibles les greus lesi-
ons que presentava la víctima
amb una lleu acció d’apartar-la
amb el peu quan tots dos ja eren
a terra”.

En la mateixa línia, destaca

que“l’acusat va aprofitar el mo-
ment en què l’altre home esta-
va ajupit a terra per agafar im-
puls i donar-li una forta punta-
da de peu a la cara”.

L’Audiència també condem-
na l’acusat a indemnitzar la víc-
tima amb 10.547 euros (més els
interessos i les costes).Així ma-
teix, no podrà atansar-se, du-
rant quatre anys i sis mesos, a
menys de 100 metres de la víc-
tima, del seu domicili o lloc de
treball. La sentència és recurri-
ble davant delTribunal Suprem.

Condemnat per apallissar un home a Sort
Tres anys i sis mesos per donar puntades de peu a la cara a un jove davant d’un bar
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