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R. RÍOS / L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ L’Audiència de Lleida 
ha condemnat un lleidatà a un 
any i mig de presó, a seixanta 
dies de treballs a la comunitat, 
a una multa de 320 euros i a 200 
metres d’allunyament per haver 
agredit i humiliat durant aproxi-
madament set anys la seua ma-
re, a la qual també li prohibeix 
atansar-se durant més de dos 
anys. El tribunal provincial con-
firma així la sentència del jut-
jat penal 1 de Lleida i considera 
provat que el condemnat va sot-
metre la víctima a una “situació 
constant d’humiliació i menys-
preu, i provocar contínuament 
discussions i conflictes fins a fer 
insuportable la convivència”. 

A més d’insultar-la dient-li 
“filla de puta” o “cabrona”, el 
condemnat també “li escopia, 
l’empenyia, llançava objectes 
a terra, colpejava les parets i 
trencava mobles” de forma re-
iterada, segons la versió de la 
víctima, a què els jutges van 
donar total credibilitat. 

En concret, la sentència, a 
què ha tingut accés aquest dia-
ri apunta a dos episodis vio-
lents. Un el juny del 2016, quan 
l’agressor va anar a la botiga 
que regentava la seua mare per 
demanar-li diners. Davant de 
la negativa d’aquesta, el ja con-
demnat la va amenaçar dient-li 
que es preparés perquè quan 
arribés a casa ho trobaria tot 

destrossat i que se’n recordaria 
tota la vida. L’altre incident va 
tenir lloc el maig de l’any pas-
sat, quan el fill va recriminar a 
la mare que no havia penjat bé 
unes cortines i la va empènyer 
quan estava pujada a una esca-
la, amb la qual cosa va provocar 
que caigués a terra.

La versió de la víctima va ser 
corroborada durant el judici per 

la seua parella actual i l’altre fill 
d’ella, que van relatar la situa-
ció de maltractament a la qual 
feia anys que estava sotmesa la 
víctima. El marit va assegurar 
que un dia es va trobar la dona 
estirada a terra ja que el seu fill 
l’havia empès després d’haver 
destrossat diversos mobles de 
l’habitatge. Per tot plegat, el de-
nunciat va ser condemnat com 

a autor de tres delictes, un de 
violència física i psíquica habi-
tual en l’àmbit familiar, un altre 
de maltractament i un altre lleu 
de lesions. A banda de les con-
demnes de presó i treballs en 
benefici de la comunitat, l’allu-
nyament i la multa, la sentència 
també li imposa la prohibició 
de tenir armes durant dos anys 
i mig.

Imatge d’arxiu d’una protesta a Lleida contra la violència contra les dones.
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Condemnat a presó per agredir i 
humiliar durant 7 anys la seua mare
L’Audiència de Lleida considera provat que constantment la insultava, li escopia, 
l’empenyia i destrossava mobles i objectes || Li imposa també allunyament

JUSTÍCIA TRIBUNALS

Detecten en sis dies 1.383 
cotxes superant els 60 
km/h als carrers de Tremp

TRÀNSIT CAMPANYA

ACN
❘ TREMP ❘ La campanya de con-
trol de velocitat del trànsit 
que ha dut a terme la Policia 
Local de Tremp, sis dies del 
mes de desembre en diverses 
vies urbanes del municipi, ha 
conclòs que del total de 8.880 
vehicles controlats, un 15%, 
1.383 conductors, superaven 
els 60 km/h dins del nucli ur-
bà. El consistori denunciarà 
només els vehicles infractors 
que hagin superat els 70 km/h 
i la resta rebran una carta amb 
la comunicació de la infrac-
ció (encara que no seran san-
cionats) i que els alertarà de 
la importància de respectar 
els límits de velocitat. En les 
gairebé 60 hores de control, 
s’han detectat més de 200 con-
ductors que circulaven entre 

70 i 80 km/h; més de 30 que 
anaven entre 81 i 90 km/h; i 
alguns conductors circulant 
entre 91 km/h i 100 km/h, que 
suposa gairebé el doble de la 
velocitat permesa. La resta, 
que són més d’un miler de ve-
hicles, circulaven entre 60 i 
69 km/h.

L’objectiu principal d’aques-
ta campanya era, d’una banda, 
fer pedagogia i conscienciar 
tota la ciutadania de la perillo-
sitat de circular a velocitats ex-
cessives pel nucli urbà i, d’altra 
banda, prevenir la sinistralitat 
i minimitzar la gravetat de les 
lesions provocades a velocitats 
superiors. Aquests resultats 
s’han recollit en un informe 
que permetrà posteriorment 
fer una anàlisi de la seguretat 
viària a Tremp.

FAUNA RURALS
@TERRITORICAT

L’exemplar va ser traslladat al centre de fauna de Vallcalent.

Recuperen un exemplar d’àguila 
reial electrocutada a Soses
❘  S O S E S ❘  Membre s  de l  Cos 
d’Agents Rurals van recuperar 
dissabte passat a la localitat de 
Soses un exemplar jove d’àguila 
reial que havia resultat ferit per 
una electrocució. Va ser gràcies 
a l’avís d’un ciutadà que es va 
poder localitzar l’au, en una zo-

na a prop del riu Segre al seu pas 
per aquest municipi. Els agents 
van traslladar l’animal fins al 
centre de fauna de Vallcalent, a 
Lleida, per iniciar un tractament 
que permeti curar-li la ferida 
oberta i les cremades que ha-
via patit.

Cinc ferits al  
col·lidir dos  
cotxes a Guissona

TRÀNSIT

❘ GUISSONA ❘ Cinc persones van 
resultar ahir ferides lleus 
en un accident que va tenir 
lloc a Guissona. Va ser poc 
després de les vuit del ma-
tí a la carretera L-313 quan 
dos vehicles van col·lidir a 
l’altura del quilòmetre 15,5. 
Cinc ocupants van ser eva-
cuats a l’hospital d’Igualada. 
D’altra banda, dos persones 
van quedar ferides en altres 
accidents a Alcoletge i Ara-
vell, a Montferrer.

Un foc calcina una 
hectàrea de canyes  
a Massalcoreig

INCENDIS

❘ MASSALCOREIG ❘ Els bombers 
van sufocar dimarts a la nit 
un incendi que va calcinar 
una hectàrea de canyes a 
Massalcoreig. El foc es va 
declarar passades les onze 
de la nit als marges de la car-
retera L-P7041. També van 
cremar 800 metres quadrats 
de vegetació agrícola a Seròs, 
així com un cotxe a l’estació 
de Bell-lloc i un contenidor 
a Lleida. 

Detingut a Montsó 
per robar una bossa 
amb violència

SUCCESSOS

❘ MONTSÓ ❘ La Guàrdia Civil va 
detenir dilluns a Montsó un 
home acusat de robar amb vi-
olència la bossa a una dona. 
Els fets van succeir a primera 
hora del matí quan l’individu, 
encaputxat, va amenaçar la 
víctima amb un pal de grans 
dimensions, i posteriorment 
va emportar-se la bossa amb 
una forta estrebada. El pre-
sumpte lladre va ser detingut 
poc després.

Rurals acusen  
el ministeri 
d’abandonar-los

POLÈMICA

❘ MADRID ❘ L’Associació Espa-
nyola d’Agents Forestals i 
Mediambientals acusa el mi-
nisteri de l’Interior d’abando-
nar-los a la seua sort quan es 
compleix un any de l’assas-
sinat de dos rurals a Aspa. 
Asseguren que no s’ha analit-
zat la situació de desprotec-
ció ni s’han tingut en comp-
te les mesures de seguretat 
proposades a la reunió que 
van mantenir.
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