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Condemnat per una agressió 
pel volum alt del televisor
El jutjat de Balaguer i l’Audiència li imposen 180 euros de multa 
|| Va agafar del coll la víctima i la va colpejar al cap

JUSTÍCIA TRIBUNALS

R. RÍOS
❘ BALAGUER ❘ El jutjat de Bala-
guer i ara també l’Audiència 
Provincial han condemnat un 
home per agredir el seu veí, a 
qui va recriminar que tenia el 
volum de la televisió molt alt. 
El condemnat haurà de pa-
gar una multa de 180 euros. 
La sentència considera provat 
que l’agressió es va produir el 
desembre del 2016, quan un 
home es va personar cap a les 
vuit del vespre al domicili d’un 
dels seus veïns per demanar-li 
que abaixés el volum del te-
levisor. Segons va explicar la 
víctima en el judici, l’agressor 
va entrar al seu pis sense el seu 
consentiment i allà el va aga-
far pel coll i el va colpejar al 
cap abans de tirar-lo a terra. 
Mentre li exigia que apagués 
el televisor, també li va clavar 
una puntada de peu a la cama. 
Per tot això va haver de ser atès 
pel metge, ja que presentava 
lesions tant a la cama com al 
coll, així com diverses contusi-

ons, segons va quedar reflectit 
a l’informe dels metges foren-
ses. Per tot plegat va interpo-
sar una denúncia i després de 
jutjar-se els fets l’agressor, que 
va negar els fets i va acusar la 
víctima de causar-se les lesions 
al patir esquizofrènia, va ser 
condemnat pel jutjat de Bala-

guer com a autor d’un delicte 
de lesions a pagar una multa 
de 180 euros. Contra això va 
presentar un recurs davant de 
l’Audiència Provincial de Llei-
da, que ha estat desestimat, ja 
que el tribunal considera pro-
vats els fets i corroborades les 
lesions pels forenses.

SEGRE

Imatge d’arxiu del jutjat de Balaguer.

Sis ferits en xocs a 
Bellcaire, Isona i Juneda

TRÀNSIT SINISTRALITAT

Estat en el qual va quedar un dels cotxes implicats en l’accident de Bellcaire d’Urgell.

❘ BELLCAIRE D’URGELL ❘ Sis persones 
van resultar ahir ferides, dos de 
gravetat, en tres accidents a les 
carreteres de Ponent. El primer 
va tenir lloc sobre dos quarts 
d’una del migdia a la C-53, a 
Bellcaire d’Urgell. 

Per causes que es desconei-
xen, tres vehicles van col·lidir 
i una persona va quedar atra-
pada. Es tracta d’una dona que 
va ser evacuada en estat menys 

greu a l’Arnau. El segon sinis-
tre va ocórrer cap a les dos del 
migdia a l’autopista AP-2, a l’al-
tura de Juneda. Dos cotxes van 
col·lidir i un va xocar contra la 
tanca. Quatre persones van pa-
tir ferides lleus. Finalment, cap 
a les set de la tarda un cotxe va 
xocar contra una marquesina 
a Isona. Una dona de 63 anys 
va ser evacuada a l’hospital de 
Tremp en estat menys greu.

ESMERALDA FARNELL

Un moment de l’actuació a l’estany de Sant Maurici.

BOMBERS EMERGÈNCIES

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Els Bombers de la Ge-
neralitat van treballar durant 
la tarda d’ahir en tres rescats 
de muntanya. La primera ac-
tuació va tenir lloc a les 15.16 
hores a l’estany de Sant Mau-
rici, al terme municipal d’Es-
pot, quan van rescatar una 
dona de 53 anys que tenia 
contusions i una luxació a 
l’espatlla. 

Fins al lloc es va despla-
çar un helicòpter dels GRAE 
que va traslladar la ferida a 
l’hospital comarcal del Pa-

llars, així com una ambulàn-
cia que va traslladar un home 
amb hipoglucèmia al CAP de 
Llavorsí. 

D’altra banda, els Bombers 
van atendre a les 16.11 hores 
dos persones que havien que-
dat bloquejades en el segon 
tram de la via ferrada d’Ur-
quiza-Olmo d’Àger. 

L’última actuació de la jor-
nada va tenir lloc al coll de 
Contraix, a la Vall de Boí, i 
va rescatar amb l’helicòpter 
un home amb un dolor a la 
cama.

Rescats de muntanya a   
la Vall de Boí, Àger i Espot

BOMBERS DE LA GENERALITAT
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Organyà-Tremp 
a la final de la 
Copa Pirineus

FUTBOL

❘ ORGANYÀ ❘ El Tremp i l’Orga-
nyà disputaran avui a partir 
de les 18.00 la final de la se-
gona edició de la Copa Pi-
rineus, que es juga al Munici-
pal Les Lloredes d’Organyà, 
com a tancament dels actes 
de celebració del centenari 
del club. El Tremp arriba a 
la cita després d’imposar-se 
a l’Oliana per 1-3 en l’elimi-
natòria prèvia, mentre que 
l’Organyà va obtenir el pas a 
la final al derrotar en la tan-
da de penals la Seu d’Urgell 
(1-1), el campió de la primera 
edició del torneig, en el par-
tit decisiu del triangular que 
van disputar els dos equips 
juntament amb el Coll de 
Nargó.

El Tàrrega 
tanca avui la 
pretemporada

FUTBOL

❘ BENAVENT ❘ Després de la vic-
tòria de dijous al camp de 
l’Agramunt (2-4), el Tàrrega 
tancarà avui a les 18.00 la 
seua pretemporada al terreny 
de joc del Benavent, abans de 
l’estrena de lliga el proper dia 
2 davant del Balaguer. 

El xoc servirà també per 
presentar els últims fitxatges 
de l’equip blaugrana, que es-
tan pensats en gran part per 
cobrir el dèficit de jugadors 
en la línia defensiva. 

A les incorporacions de 
Dani Erencia, Diego Martín 
Caballero i Ander Cayola 
se suma també l’arribada al 
primer equip del del planter 
Arnau Calderón.

Primer torneig 
amistós de 
l’Associació

HANDBOL

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Lleida-
tana d’Handbol disputa avui 
el primer torneig amistós de 
pretemporada a Saragossa, 
davant del Schar, de la ca-
pital aragonesa i del Grup B 
de Divisió d’Honor Plata, i 
l’Ágreda sorià, de Primera 
Nacional. El torneig comen-
ça les 11 amb el matx Sc-
har-Ágreda, i l’Associació 
s’estrena a les 11.45 davant 
de l’Ágreda, per finalitzar el 
triangular les 12.30 davant 
de l’equip amfitrió. Vujasino-
vic ha convocat deu jugado-
res per a aquest partit (Kora, 
Bernis, Pop, Precup, Farràs, 
Mar, Ribalta, Mayol, Laia i 
Ares) a banda de sis juvenils.

Saül Craviotto i Cristian Toro, al costat dels hongaresos i serbis, que van ser or i bronze, respectivament.

CANOE ICF

REDACCIÓ
❘ MONTEMOR-O-VELHO ❘ Saül Cravi-
otto i Cristian Toro van acon-
seguir ahir la medalla de plata 
en el K2 200 del Campionat del 
Món de piragüisme en aigües 
tranquil·les, que es disputa a 
Montemor-o-Velho (Portugal). 
El lleidatà i el gallec van acabar 
en segona posició, darrere de la 
parella hongaresa formada per 
Márk Balaska i Balázs Birkás, 
que van liderar la prova des de 
l’inici. Els campions van acabar 
amb un temps de 31.873 segons, 
mentre que Craviotto i Toro van 
haver d’esforçar-se al màxim 
al final de la regata per supe-
rar l’embarcació sèrbia amb un 
temps de 32.133. Nebojsa Grujic 
i Marko Novakovic es van que-
dar a un pas de superar el K2 
estatal, però van haver de con-
formar-se amb el bronze amb 
un crono de 32.156. A Portugal 
es va donar la circumstància que 
el d’ahir és el mateix podi que 
en el Mundial del 2017, encara 
que Cristian Toro va competir 
amb Carlos Garrote.

Per a Craviotto, la d’ahir és la 
vuitena medalla que conquereix 
en uns Mundials de piragüisme, 
palmarès que va estrenar fa 9 
anys amb l’or en el relleu K1 

4x200 i la plata en el K2 200. 
El lleidatà també va ser campió 
mundial el 2010 i 2011 amb el 
K1 4x200, plata el 2010 amb el 
K2 200 i bronze el 2013 i 2014 
en la prova de K1 200 metres.

La delegació estatal també es 
va penjar la medalla de bronze 
en la prova de K4 1.000 metres, 
amb una embarcació formada 
per Paco Cubelos, Iñigo Peña, 
Pelayo Roza i Rubén Millán. 
Alemanya i Sèrbia van creuar 
la línia de meta en primera i se-
gona posició. Per la seua part, 
Roi Rodríguez va haver de con-
formar-se amb el cinquè lloc a la 
final de K1 1.000 metres, mal-
grat estar en llocs de podi du-
rant gran part de la prova, a la 
mateixa pista en la qual el doble 
medallista aquest any a la pri-
mera Copa del Món es va pro-
clamar campió del món sub-23 
el 2015 en K1 i també en K4 
1.000. La jove tripulació del C4 
500, que ja havia guanyat la se-
ua medalla particular accedint 
a la final, va tenir un bon inici, 
però va acabar descontrolada i 
després d’acabar última va ser 
desqualificada. Antía Jacome 
va ser tercera a la final B de C1 
200, mentre que Gonzalo Mar-
tín, quart en C1 1.000.

Craviotto, plata mundial
Segon lloc, al costat del gallec Cristian Toro, a la final de K2 200, en la qual es va 
imposar el duo hongarès || Vuitena medalla per al lleidatà en els campionats

PIRAGÜISME ESPRINT

VAN REPETIR PODI
Craviotto és l’únic que              
no era al podi de la  
mateixa prova en el 
Mundial de l’any passat

Toro va demanar matrimoni a la seua nòvia.

CANOE ICF

n Tot just tres hores després 
d’aconseguir la medalla de 
plata en el K2 200, Saül Cra-
viotto i Cristian Toro van ha-
ver d’afrontar les sèries eli-
minatòries de K4 500, en les 
quals es jugaven el pas a la 
final. L’embarcació estatal, 
formada per Craviotto, Toro, 
Marcus Walz i Rodrigo Ger-
made, va complir els pronòs-
tics i va enfilar-se a la prime-
ra posició, que donava accés 
directe a la lluita per les me-
dalles. Els espanyols van aca-
bar amb un temps d’1:21.314, 

superant Portugal (1:23.811) 
i Austràlia (1:25.048). Quant 
al còmput global de les tres 
sèries, Espanya va firmar el 
millor crono, seguida d’Ale-
manya (1:23.513) i Hongria 
(1:23.554), els seus màxims 
rivals a la final d’avui.

De fet, el tècnic Miguel 
García va assenyalar aques-
ta setmana que el rival més 
significatiu a Portugal seria el 
quartet alemany. L’any passat 
en el Mundial els alemanys 
van guanyar els espanyols, 
però a l’Europeu l’equip de 

García va batre Alemanya 
per poc. L’entrenador va as-
senyalar que l’equip arriba 
a Portugal amb els deures 
fets i que van tenir molt bona 
preparació a Astúries. “Serà 
una batalla molt interessant 
i els alemanys tindran ganes 
de venjar-se de nosaltres”, 
va assenyalar. Tanmateix, 
no descarta altres països com 
Hongria o la República Txeca. 
La final es disputarà avui a les 
14.25 i l’embarcació estatal 
sortirà pel quart carril, flan-
queda per alemanys i russos.

El lleidatà competeix avui a la final de K4 500 

APUNTS

AL BAIXAR DEL PODI

Toro demana a la seua 
nòvia matrimoni
n Una vegada va acabar la ceri-
mònia de lliurament de meda-
lles a Portugal, Cristian Toro, 
parella de Saül Craviotto en el 
K2 200, va sorprendre la grada, 
ja que va demanar matrimoni 
a la seua nòvia Susana Salme-
rón a través del micròfon dels 
presentadors.

MONTSE MÍNGUEZ

La Paeria felicita 
Craviotto per la plata
n L’alcaldessa en funcions de 
Lleida, Montse Mínguez, va fe-
licitar Saül Craviotto per la me-
dalla de plata i li va desitjar sort 
en la prova de K4 500 metres.
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PROPOSTES  

CULTURA Cartellera 

MUSEU DE L’AIGUA
Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.  
Tel. 973 211 992. 
www.museudelaiguadelleida.cat

DIMARTS A DIVENDRES. 10.00 A 14.00 H

DISSABTES. 17.00 A 20.00 H
Visiteu el campament de La Ca-
nadenca. Entrada lliure a les expo-
sicions.

La Canadenca i canal de Seròs.

TEATRE MUNICIPAL
Balaguer. C. Àngel Guimerà, 24-28.      
Tel. 973 445 252.

PROGRAMACIÓ PER DETERMINAR

www.balaguer.cat

AUDITORI ENRIC GRANADOS
Lleida. Pl. Josep Prenafeta, s/n. 25004. 
Tel. 973 700 639.  
www.auditorienricgranados.cat

DIVENDRES, 28 DE SETEMBRE. 20.30 H

Luar na Lubre. El grup de folk gallec 
presentarà el seu nou treball, Ribeira 
Sacra. Entrada: 26 euros.

Entrada: 31 €, reduïda 26 €

DIUMENGE, 7 D’OCTUBRE. 19.00 H

Vladimir Ashkenazy a Lleida, 
un encontre exquisit. Denis Ko-
zhukhin, piano. Orquestra de Cada-
qués. Vladimir Ashkenazy, director.

Entrada: 31 €, reduïda 26 €

DIUMENGE, 14 D’OCTUBRE. 19.00 H

Clausura Musiquem Lleida. De 
Bach a Beatles.

Entrada: 10 €, reduïda 8 €

TEATRE ESCORXADOR
Lleida. C. Lluís Companys, s/n. 973 279 
356. www.teatreescorxador.com

DIVENDRES, 26 D’OCTUBRE. 21.00 H

Avui parlo de mi.
Manuel de Pedrolo.
Entrada: gratuïta.

TÀRREGA
Per tota la ciutat. 973 500 039

DIJOUS 6 A DIUMENGE 9 DE SETEMBRE

FiraTàrrega 2018. Gran aparador de 
les arts escèniques de carrer, oferirà 
un ampli programa amb mig cente-
nar de muntatges, de 8 països, amb 
30 estrenes. Programació a www.
firatarrega.com.

FiraTàrrega 2018.

TEATRE DE LA LLOTJA

Informació: www.teatredelallotja.cat Tel. 973 239 698. 
Entrades: www.teatredelallotja.cat. A taquilla (dimarts, dimecres i dijous, d’11 a 13 
h; de dilluns a divendres, de 17 h a 21 h; dissabtes de funció de 17 h a 21 h, i diumenges i 
festius, des d’1 hora abans de la funció) i Oficina de Turisme de Lleida.

25 Il·lusions · Mag Lari · Dissabte, 29 de setembre. 21.00 h

Nou espectacle de màgia del popular Mag Lari.

El fantasma de Canterville ·Teatre Condal · Diumenge, 30 de setembre. 19.00 h

Una comèdia clàssica d’Oscar Wilde, amb Joan Pera de protagonista.

Vladimir Ashkenazy.

EFE
❘ LOS ANGELES ❘ La família de Prin-
ce, l’estrella del pop que va 
morir el 2016 als 57 anys, va 
denunciar divendres un met-
ge que va tractar l’artista per la 
seua addicció als opiacis i que 
presumptament li va propor-
cionar diversos medicaments 
sense la recepta adequada poc 
abans de morir, segons va in-
formar la cadena ABC. La de-

manda acusa el doctor Michael 
Todd Schulenberg de negligèn-
cia quan va atendre el geni de 
Purple Rain, que va morir per 
una sobredosi de l’opiaci fenta-
nil. L’abril passat, la fiscalia de 
Carver (Minesota)va anunciar 
que no presentaria càrrecs per 
la mort de Prince ja que, després 
de completar gairebé dos anys 
d’investigació, no tenien “prou 
proves” per acusar ningú.

Demanden el metge que va donar 
fàrmacs a Prince sense recepta

MÚSICA ARTISTES

EFE

‘Star Wars IX’ fitxa l’actor britànic Dominic Monaghan.

EFE
❘ LOS ANGELES ❘ L’actor britànic Do-
minic Monaghan, conegut per 
la sèrie Perduts i per la trilogia 
d’El senyor dels anells (en la 
qual interpreta el hobbit Merry), 
s’incorporarà a l’elenc de l’episo-
di IX de Star Wars, oficialment 
encara sense títol, segons va in-

formar divendres el mitjà espe-
cialitzat Deadline. Monaghan 
es reunirà així amb J.J. Abrams, 
director de la nova entrega de 
la saga galàctica i que va ser un 
dels creadors i productors de 
Perduts. L’últim episodi de Star 
Wars arribarà a les pantalles el 
desembre del 2019.

CINE ACTORS

Dominic Monaghan, nou fitxatge 
per al novè film d’‘Star Wars’

Gimcana, ‘cinema en femení’             
i curts locals a Mostremp
El festival de cine rural culmina avui amb l’entrega de premis

CINE CERTAMEN

Els més petits també gaudeixen de les activitats lúdiques de cine del festival Mostremp.

JORDI URIACH

❘ TREMP ❘ La tercera jornada del 
festival de cine rural Mos-
tremp, ahir dissabte a Tremp, 
va estar carregada d’activi-
tats amb dos cites singulars: 
la taula redona Cinema en fe-
mení amb tres directores i la 
projecció dels curtmetratges 
de casa, rodats als Pallars i la 
Ribagorça. Al migdia, el debat 
a l’exterior de La Lira sobre el 
paper de la dona en el cine va 
comptar amb la participació 
de les directores Neus Ballús, 
Sílvia Quer i Laura Jou, que 
van posar de manifest les difi-
cultats de les dones per acce-

dir a finançament per realitzar 
pel·lícules. Quer va mostrar la 
seua esperança que “algun dia 
s’acabin els ajuts per a la dona 
en el cine i les subvencions es 
decideixin només per la quali-
tat dels projectes”.

D’altra banda, a primera 
hora de la tarda, la secció Pa-
llars & Ribagorça va exhibir 
els curtmetratges Hora blava, 
Volada de aire i Sant Antoni, 
contrapàs de Tremp, a banda 
de la projecció de Les grues de 
Gallocanta, el vídeo guanya-
dor del concurs VideoTerra de 
l’ajuntament de Tremp, i els set 

treballs cinematogràfics de la 
secció juvenil Víctor del Val, 
realitzats per joves d’entre 12 
i 18 anys. Entre les activitats 
lúdiques paral·leles a les pro-
jeccions a l’espai cultural La 
Lira, val a destacar divendres 
una animada gimcana de cine, 
organitzada per La Casa del 
Sol Naixent, amb populars per-
sonatges del cine de fantasia de 
Hollywood. Avui diumenge, 
la sessió Finestra imaginària 
(17.30), amb curts basats en 
llegendes tradicionals, dona-
rà pas a la clausura i entrega 
de premis.
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