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J. GRAU
❘ LLEIDA ❘ La jutge de Gandesa ha
dictat un acte en el qual proces-
sa els dos presumptes piròmans
d’Horta de Sant Joan per la
mort de 5 bombers lleidatans el
21 de juliol del 2009. En una re-
solució firmada el passat 10 de
febrer, la magistrada diu que hi
ha indicis per processar els dos
acusats per 5 delictes d’homici-
di per imprudència, un delicte
de lesions per imprudència (del
qual va ser víctima un sisè bom-
ber lleidatà) i un altre d’incen-

di forestal. Els dos processats,
JuanAntonio Paz Mellado i Lo-
renzo Forner Monfort, podrien
ser condemnats a més de 20
anys de presó per aquests delic-
tes. La jutge explica a la inter-
locutòria que existeixen prou
indicis per creure que l’incen-
di no es va declarar a causa de
la caiguda d’un llamp, com van
informar erròniament en un pri-
mer moment els agents rurals,
sinó que el van provocar els dos
processats al fer un foc que se’ls
va descontrolar. Diverses famí-

lies de les víctimes han sol·li-
citat des que es va produir la tra-
gèdia que s’imputi el cap dels
Bombers el dia del sinistre al no
preveure el perill en el qual es
trobaven els cinc lleidatans que

van perdre la vida.Tanmateix,
la jutge ha descartat aquesta
possibilitat i només ha proces-
sat els dos presumptes autors de
l’incendi.Algunes famílies dels
lleidatans morts reclamaran ara
a la Generalitat per la via ci-
vil.

Es dóna la circumstància que
els dos presumptes piròmans ha-
vien treballat en diverses tas-
ques d’extinció d’incendis, se-
gons revela l’ordre de processa-
ment dictada aquest mes de fe-
brer.

Processats per lamort dels cinc bombers a Horta
La jutge imputa als dos presumptes piròmans les morts de les víctimes lleidatanes

TRIBUNALSTRAGÈDIA

RECLAMACIÓ CIVIL

Algunes famílies de les

víctimes reclamaran a la

Generalitat per la via

civil per la tragèdia

Xarrada informativa a Alguaire. Cudós Consultors, el despatx de l’APDEF a Lleida, va organitzar ahir una
xarrada a Alguaire per informar sobre les possibilitats de recuperar els diners de preferents o deute subordinat.
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R. RÍOS
❘ LLEIDA/ALGUAIRE ❘ Els jutjats de la
província de Lleida han rebut,
en els dos últims anys, més de
200 demandes judicials presen-
tades per lleidatans contra en-
titats financeres a què reclamen
els diners retinguts en partici-
pacions preferents o deute sub-
ordinat. La gran majoria es van
registrar al llarg del 2013, se-
gons van explicar des de Cudós
Consultors, el despatx d’advo-
cats a la província de Lleida de
l’Associació per a la Defensa de
Perjudicats d’Entitats Finance-
res (www.apdef.com), que
compta amb gairebé 196 socis
lleidatans.

De les més de 200 demandes
presentades (en el conjunt de

Catalunya superen les dos mil),
en almenys 18 ja s’ha celebrat
judici. D’aquestes, fins a la da-
ta els jutges han dictat sis sen-
tències i totes han estat de ca-
ràcter favorable per als deman-
dants.

No només han pogut recupe-
rar el cent per cent dels diners
que havien dipositat en les par-
ticipacions preferents o deute
subordinat, sinó que a més s’ha
condemnat l’entitat financera a
pagar interessos i costos.

Aproximadament, amb
aquestes sis sentències s’ha re-
cuperat gairebé mig milió d’eu-
ros i en una bona part (en els ca-
sos en els quals els demandats
no han presentat recurs contra
la decisió judicial) ja s’ha rein-

Més de 200demandes judicials a
Ponent per reclamar preferents
De divuit ja s’ha celebrat el judici i sis tenen sentència, totes favorables als clients,
que han recuperat mig milió d’euros || Lamajoria es van presentar el 2013

JUSTÍCIATRIBUNALS

tegrat els diners als perjudicats.
Uns altres dotze casos estan
pendents de resolució judicial
mentre la resta de demandes se-
gueixen el seu curs. Està previst
que almenys unes altres 17 ar-

ribin a judici a Ponent durant
aquest mateix mes de febrer.

Bankia i Catalunya Caixa són
les entitats financeres més de-
mandades a les comarques llei-
datanes per assumptes de par-

CENT PER CENT

Fins a la data, els

demandants han pogut

recuperar el 100% dels

seus diners més interessos

LESCLAUS

Associació d’afectats. L’Associació per a la Defensa dels Perjudi-
cats d’Entitats Financeres (www.apdef.com) es va crear per defensar
i protegir els perjudicats de les possibles pràctiques abusives dutes a
terme per entitats financeres. A Catalunya compta amb uns 2.000 so-
cis (gairebé 200 a Lleida) que han presentat demandes judicials per
preferents o deutes subordinats.

Xarrades informatives. Cudós Consultors, el despatx d’advocats
de l’APDEF a la província de Lleida, organitza xarrades informatives
sobre aquests processos. L’última, ahir a Alguaire.

ticipacions preferents o deute
subordinat, encara que també
hi ha més d’una desena de de-
mandes presentades als jutjats
de Lleida contra Novacaixaga-
licia. En més de la meitat dels
casos, els demandants són per-
sones grans, generalment jubi-
lades, que van canviar els seus
estalvis d’un producte financer
clàssic a preferents o deute sub-
ordinat aconsellats pels seus
bancs. Però també hi ha pare-
lles joves entre els afectats. En-
cara que la quantitat invertida
pot haver sigut molt variable
(des de petits estalviadors a en
algun cas una important fortu-
na), de mitjana les persones van
dipositar en aquests productes
financers uns 40.000 euros.

Acusen un
‘pacient’ de
robar al CAP
de Balaguer
Investiguen si és l’autor
d’altres robatoris

SUCCESSOS

❘BALAGUER ❘ Els Mossos d’Esqua-
dra van detenir dijous al ma-
tí a Balaguer un home de 39
anys de nacionalitat espanyo-
la i veí de la capital de la No-
guera acusat d’un delicte de
furt després que fos sorprès
al CAP quan intentava em-
portar-se la torre d’un ordi-
nador del centre amagat en
una bossa.

Els Mossos d’Esquadra van
rebre a les 9.00 hores un avís
dels treballadors del centre
mèdic que van explicar que
un home que s’havia fet pas-
sar per pacient els havia in-
tentat robar un ordinador. El
detingut, amb antecedents
per fets similars, va quedar
en llibertat amb càrrecs.

La policia autonòmica in-
vestiga si el detingut podria
estar relacionat amb la sos-
tracció d’altres ordinadors en
edificis municipals de Bala-
guer, com va avançar ahir SE-
GRE, que s’ha produït aques-
ta setmana.

Uns desconeguts es van
emportar dimecres dos por-
tàtils que els grups del PSC i
Iniciativa tenien als seus des-
patxos de les dependències
municipals, a la tercera plan-
ta del consistori.

A aquests dos portàtils, cal
sumar-hi almenys la sostrac-
ció dissabte passat d’un ordi-
nador de taula de la biblio-
teca municipal i d’altres del
CAP.

Aproven el projecte de
llei de Justícia Gratuïta
❘ MADRID ❘ El Consell de Minis-
tres va aprovar ahir el projec-
te de llei de Justícia Gratu-
ïta, en el qual n’amplia els be-
neficiaris per facilitar-hi l’ac-
cés i que “ningú no quedi fo-
ra dels tribunals”.

Hi tindran dret víctimes de
violència de gènere, de terro-
risme i de tràfic d’éssers hu-
mans, menors i discapacitats
psíquics víctimes d’abusos i
les víctimes d’accidents amb
seqüeles permanents i asso-
ciacions de víctimes del ter-
rorisme, a banda de sindicats,
organitzacions de discapaci-
tats i de consumidors i Creu
Roja.

Cremades quatre bales
de palla a Preixens
❘ PREIXENS ❘ Els bombers van su-
focar ahir un incendi que va
calcinar quatre bales de palla
en una granja de Preixens.No
va afectar l’estructura ni els
animals.

Rosendo Manrique
Resaltado


