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Ferit un operari al caure d’una bastida a Alpicat
❘ alpicat ❘ Un treballador va resultar ahir ferit de caràcter lleu 
al precipitar-se d’una bastida al carrer la Vinya d’Alpicat. 
L’avís de l’emergència es va registrar pocs minuts després 
de les cinc de la tarda, quan l’home va caure d’una altura de 
dos metres. Segons els Bombers de la Generalitat, que van 
desplaçar al lloc dos dotacions, l’operari va requerir atenció 
sanitària per contusions lleus.

Es crema un carretó elevador a Tornabous
❘ tornabous ❘ Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir 
al migdia un incendi que va calcinar un carretó elevador en 
un camp a Tornabous. El foc es va originar a les 14.08 hores 
i fins al lloc es van traslladar dos dotacions, que van sufocar 
les flames en pocs minuts.

Busquen un home per assetjar menors a Andorra

❘ anDorra la vella ❘ La policia andorrana ha obert una inves-
tigació arran de la denúncia d’una mare que va alertar que 
un home va perseguir la seua filla fins al portal del seu im-
moble, a la localitat de Santa Coloma. Segons va informar 
Diari d’Andorra, el cos de seguretat va assenyalar ahir que 
les indagacions continuen i de moment no hi ha cap persona 
identificada en relació amb aquests fets. La denunciant va 
difondre el cas a través de les xarxes socials i va avisar la 
policia del Principat.

l. garcía
❘ lleiDa ❘ La Fiscalia demana tres 
anys de presó per a un veí de 
la Torre de Capdella, al Pallars 
Jussà, que al desembre com-
plirà 94 anys, acusat d’abusar 
sexualment d’una menor de 8 
anys. Segons l’escrit d’acusa-
ció del Ministeri Públic contra 
M.B.S., els fets van tenir lloc 
el 27 de juny del 2018, quan 
el processat tenia 91 anys. Se-
gons la Fiscalia, “amb ànim 
libidinós i sabent que la nena 
tenia 8 anys” li va fer diversos 
tocaments com agafar-la dels 
braços i les mans, fer-li petons 
a la galta, abraçar-la o tocar-li 
la part de dalt de la cama fins 
a la cintura. El judici està pre-
vist dijous vinent, 7 d’octu-
bre, a l’Audiència Provincial 
de Lleida.

A banda de sol·licitar els tres 
anys de presó per un delicte 
d’abús sexual, la Fiscalia també 
demana que no pugui comu-
nicar-se ni parlar amb la víc-
tima durant més de deu anys 
i que tampoc pugui atansar-se 
a menys de 500 metres de cap 
centre escolar durant el mateix 
període de temps. 

L’acusat pateix un deteriora-
ment cognitiu entre moderat i 
greu que segons el Ministeri 
Públic no li anul·lava comple-
tament les facultats cognitives 
ni volitives en el moment dels 
fets. Tanmateix, accepta apli-
car l’atenuant d’eximent in-

complet per aquest trastorn al 
considerar que no comprenia 
la gravetat dels fets.

Serà el quart judici que aculli 
des del mes de setembre l’Au-
diència Provincial per delictes 
sexuals i el tercer en el qual la 
víctima és una menor d’edat. A 
començaments de setembre, es 
va jutjar un veí de la Noguera 

acusat d’abusar sexualment de 
la neta d’una amiga i fa dos set-
manes el tribunal va acollir el 
judici contra un veí de la Seu 
que s’enfronta a una petició 
de gairebé 28 anys de presó 
per contactar amb menors per 
internet per obtenir imatges i 
abusar sexualment d’un d’ells. 

Rosselló
D’altra banda, la investiga-

ció per la presumpta violació 
grupal a una menor de 16 anys 
amb discapacitat a Rosselló 
continua oberta i les diligències 
han passat al Jutjat d’Instrucció 
4 de Lleida. Hi ha quatre acu-
sats en presó preventiva.

A judici un nonagenari per 
abusos a una nena al Jussà
La Fiscalia demana una pena de 3 anys de presó per a l’acusat, 
de 93 anys || Sol·licita que no pugui atansar-se a cap col·legi

successos tribunals

delicteS SexualS
És el quart judici que 
acollirà l’audiència des del 
setembre, tres dels quals 
amb víctimes menors

entrada a l’audiència de lleida, on se celebrarà el judici.

segre

redacció
❘ lleiDa ❘ Les comarques lleidata-
nes han tancat el mes de setem-
bre amb quatre víctimes mor-
tals en accidents de trànsit, la 
mateixa xifra que el setembre 
del 2020. En el còmput anual, 
27 persones han perdut la vida 
a les carreteres de la província 
des de començament d’any, la 
qual cosa representa set morts 
més que en tot el 2020, un any 
marcat per les restriccions de 
mobilitat a causa de la pandè-
mia de la Covid-19. Així ma-
teix, la sinistralitat ha superat 
els nivells de prepandèmia, dos 
morts més entre el gener i el 
setembre d’aquest any respec-
te al mateix període del 2019. 
L’últim accident mortal es va 
produir a la capital del Segrià, 
al morir una dona de 78 anys 

que havia estat atropellada per 
un patinet elèctric a l’avinguda 
Catalunya. Es tracta del primer 
accident mortal d’aquestes ca-
racterístiques a la demarcació. 
Dies abans s’havia produït un 
doble accident mortal també a 
Lleida, a l’A-22, en el qual va 
morir una parella de motoris-
tes. El conductor del vehicle, 

que va donar positiu en alcohol 
i drogues i va abandonar el lloc 
de l’accident, va ser detingut i 
va ingressar a la presó. Així 
mateix, a Castell de Mur, va 
morir un motorista de nacio-
nalitat anglesa al sortir de la 
via a la C-13.

Percepció del risc
El Servei Català de Trànsit 

continua demanant més per-
cepció del risc i consciència de 
la fragilitat dels motoristes, ci-
clistes i vianants, així com res-
pecte i col·laboració a la resta 
d’usuaris. Aquest setembre, de 
les 9 víctimes mortals a Cata-
lunya, cinc eren motoristes, de 
les quals tres van perdre la vida 
a les carreteres lleidatanes. Des 
de començament d’any, han 
mort sis motoristes a Lleida.

Lleida tanca el setembre amb 
quatre morts a les carreteres
Un total de 27 víctimes des del gener, 7 més que en tot el 2020

trànsit sinistralitat

la dada

27
víctimes mortals

Des de principis d’any a lleida. 
sis eren motoristes i tres van 
morir al setembre.
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