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Quatre detinguts, dos d'ells 
menors, per apunyalar un 
jove de 28 anys a Balaguer 
Se'ls arresta per temptativa d'homicidi arran de 
l'agressió de la matinada del 31 de desembre 
Els fets es remunten a la 
matinada del dissabte 31 de 
desembre, quan un jove va 
rebre cinc punyalades a la 
zona de pubs de Balaguer. 
fls Mossos van detenir ahir 
per temptativa d'homicidi 
quatre persones, dos d'ells 
menors, com a suposats 
autors dels fets. 

~alaguer 
O.BUETAS 
Els Mossos d'Esquadra van dete
nir ahir un total de quatre per
sones {dos d'ells menors d'edat) 
per la seva suposada participació 
amb l'apunyalament d'un jove 
de 28 anys a la zona de pubs de 
Balaguer i l'agressió al seu com
pany. Els fets, com va avançar lA 
MAÑANA dimarts de la setmana 
passada, van tenir lloc la matina
da del passat 31 de desembre cap 
a la 1.00 hores quan, per causes 
que es desconeixen i que s'estan 
investigant, un jove va rebre cinc 
punyalades. 

FOlO: LM./ Els fets van passar a la zona de pubs de Balaguer i també va resultar ferit un altre home 

Així mateix, cal indicar que el 
company que anava amb el ferit 
per arma blanca també va rebre 
una pallissa en la mateixa baralla, 
tot i que a diferència del jove de 
28 anys, no va precisar .d'ingrés a 
l'hospital i va ser atès al CAP de la 
capital de la Noguera poc després 
que se succeïssi11 els fets. A més 
s'ha d'indicar que l'enfrontament 

entre els joves hauria començat 
a l'interior d'un pub del Passeig 
de l'Estació, encara que l'agres
sió s'hauria produït fora. De fet, 
segons van explicar fonts conei
xedores del cas a aquest diari, als 
joves ferits se'ls van trobar ja al 
Passeig de l'Estació. Un d'ells, el 
que va rebre les cinc punyalades 
al tòrax, a l'esquena i al coll, va 

Deu mesos de presó per 
trencar l'ordre d'allunyament 
i absolta d'agredir la parella 

tência d'incriminació". De fet, cal 
recordar que la Fiscalia demana
va 9 anys i 8 mesos de presó. 

ingressar malferit i en estat greu 
a l'Hospita l Arnau de Vilanova de 
Lleida. 

A més, segons va explicar ahir 
fonts de la policia catalana, les de
tencions es van practicar a Bala
guer i als quatre arrestats, d'ètnia 
gitana, se'ls va detenir per temp
tativa d'homicidi. Durant les prò
ximes hores passaran a disposició 

judicial mentre que els menors, 
com passa en aquests casos, se'n 
farà càrrec la Fiscalia de Menors, 
que és qui haurà de determinar 
si imposa alguna mesura caute
lar. Ara caldrà determinar també 
el grau de participació en els fets 
de cadascun dels detinguts per 
aquesta agressió que es va pro
duir a Balaguer. 

Cremen contenidors 
a les localitats de 
Vilanova de la 
Barca i Tàrrega 
Un contenidÒr sit uat al carrer 
Bonaire de Vi lanova de la Bar
ca va quedar ahir de matinada 
totalment calcinat per un in
cendi que es va originar en el 
seu interior. Els sérveis d'emer
gències van ser alértats del foc 
a la 1.45 hores i fins a la citada 
via es va desplaçar una dotació 
dels Bombers de la Generali
tat encarregada d'apagar-ho. A 
més, al carrer Sant Joan amb el 
carrer Capellans de Tàrrega es 
van cremar un total de t res con
tenidors. En aquest cas, l'avís va 
ser rebut a les 4.26 hores. 

La CUP explicarà 
la seva proposició 
de llei sobre la 
transició nuclear 

La CUP va anunciar ahir que ini
ciarà un seguit de trobades a 
les comarques beneficiaries del 
Fpns de Transició Nuclear amb 
l'objectiu d'explicar la Proposi
ció de Llei que volen portar al 
Parlament i que segons els cu
paires pretén "establir una do
tació que reverteixi". 

Crema un petit 
magatzem situat al 
terme municipal 
d'Alcoletge 
Un petit magatzem situat al 
quilòmet re 467 de I'A-2, al ter
me municipal d.'Aicoletge, va 
patir ahir un incendi en el seu 
interior i, a més de cremar-se 
el que hi havia a dins la cober
ta d'uralita també va col·lapsar. 
Els Bombers van ser alertats a 
les 20.57 hores i es van despla
çar sis dotacions del cos. 

L'Audiència de Lleida ha con
demnat a 10 mesos de presó 
per un delicte de trencament de 
condemna una dona de 27 anys 
que estava acusada d'agredir la 
seva parella en una casa ocupa
da d'Isona l'any 2021. En aquest 
sentit, la Sala l'absolt dels delictes 
d'amenaces en l'àmbit familiar, 
lesions, violència domèstica i de
tenció iHegal per "falta de persis-

En aquest sentit, la sentència 
assenyala que l'home va entrar 
en contradiccions durant el judi
ci, que es va celebrar el passat 1 
de desembre, amb el que va de
nunciar als Mossos en el moment 
dels fets. Mostra d'això és que 
durant la vista oral l'home, que 

havia denunciat maltractaments 
i amenaces després de trencar-se 
els talons en saltar per la finestra, 
ho va negar tot. Els agents de la 
policia catalana van declarar que 
quan el van trobar els va explicar 
que ho va fer per fugir perquè la 
dona l'amenaçava amb un gani
vet, però al judici va dir que va 
saltar perquè va "perdre el cap". 
Només va reconèixer que es ba
rallaven, però que són "coses que 
passen entre les parelles''. Ella te
nia una ordre d'allunyament des 
del 2 de juliol. D'altra banda, l'Au
diència de Lleida no investigarà 
l'home per fals testimoni en ha
ver-hi una "absolució parcial". 

FOTO: LC. (ACN) I Moment del judici que es va celebrar el desembre 
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