
Reconstrueixen l’ofegament 
d’un nen de 7 anys a la piscina 
del Club Tennis de les Borges
Es manté la investigació per homicidi imprudent 
contra la monitoria major d’edat que estava al lloc
Les Borges Blanques
ORIOL BOSCH (ACN)
La piscina del Club de Tennis de 
les Borges Blanques va ser ahir 
objecte de la reconstrucció de 
l’ofegament mortal d’un menor 
de 7 anys el 16 d’agost passat. La 
víctima, natural dels Omellons 
(Garrigues), estava fent un cur-
set de natació quan es va ofegar 
i es va obrir una causa penal con-
tra dos monitors que estaven al 
càrrec dels nens que feien l’acti-
vitat. El dimarts es va saber que 
la Fiscalia de Menors ha arxivat 
la causa contra un dels dos moni-
tors (el que és menor), ja que es 
considera que no hi va tenir res-
ponsabilitat. El jutjat d’Instrucció 
número 2 manté la investigació a 
l’altra monitora, major d’edat, per 
un delicte d’homicidi imprudent.

L’advocat de la monitora inves-
tigada, Pau Simarro, va defensar 
que va ser “totalment diligent”. 
També va remarcar que hi ha 
qüestions pendents d’aclarir com 
per exemple si realment la mort 
va ser per ofegament o no i va 
matisar que la noia estava com a 
substituta el dia dels fets, ja que 
se la va contractar el darrer mo-
ment degut a una baixa del mo-
nitor titular. En aquest sentit, va 
recordar que la noia va advertir a 
l’empresa que no tenia coneixe-
ments de l’activitat, però que se 

li va dir que no hi hauria proble-
ma perquè l’altre monitor sí que 
en tenia i havia portat el grup de 
nens tota la setmana.

De la seva banda, l’avocat En-
ric Rubio, de l’empresa que oferia 
l’activitat de lleure, Esport Actiu, 
va explicar que havien complert 
amb “les mesures de seguretat 
pertinents”. Finalment, l’advo-
cat que representa la família del 
menor ofegat, Xavier Prats, va 
expressar que consideren que els 
monitors van tenir una actitud de 
‘’deixadesa i omissió de les seves 
obligacions’’. 
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Bombers de Lleida i represen-
tants sindicals es van reunir ahir 
amb la directora dels Serveis Ter-
ritorials d’Interior a Lleida, Mont-
serrat Messeguer, a qui li van 
transmetre “la preocupació de la 
greu manca de personal, agreu-
jada actualment per la negació 
dels efectius del cos a realitzar 
hores extres”. En aquest sentit, 
van expressar que “els Bomber 
no volem suportar més les man-
cances estructurals  generades 
per aquests anys de retallades”. 

D’aquesta manera, van exposar 
que la Regió d’Emergències de 
Lleida és una de les més “depri-
mides” en infraestructures, vehi-
cles i personal “de tot Catalunya, 
i necessitem el compromís de tos 
els actors polítics del territori per 
reivindicar un servei de Bombers 
adequat i de qualitat a les neces-
sitats del nostre territori”.

En aquest sentit, la Direcció 
General va presentar el dimarts 
una proposta que en aquests mo-
ments el col·lectiu està valorant. 

Els representants sindicals 
van indicar que “ahir -per di-
marts- al parc de Lleida no-
més hi havia set bombers de 
guàrdia. En total, a la Regió 
de Lleida faltaven sis efec-
tius i avui -per ahir- faltaven 
cinc”. Així, van indicar que 
el parc més afectat va ser el 
de Tremp, que va necessitar 
un reforç procedent de Sort. 
Avui es reuniran amb el Dele-
gat Territorial de la Generali-
tat a Lleida, Ramon Farré.

Els Bombers traslladen al Govern la seva 
preocupació per la manca de personal

Dues persones, 
ferides lleus en un 
accident a la C-13, 
al terme d’Alcoletge

Capturen un falcó 
pelegrí atrapat 
en un balcó d’un 
domilici de Tremp

Suspés el judici 
contra l’acusat de 
quedar-se 90.000€ 
d’una empresa

Dues persones van resultar el 
dimarts per la nit ferides de ca-
ràcter lleu en un accident que 
es va registrar al quilòmetre 11 
de la C-13, al terme municipal 
d’Alcoletge. En aquest sentit, 
els serveis d’emergències van 
ser alertats a les 21.48 ho-
res d’un xoc entre dos cotxes. 
Fins al lloc es van desplaçar els 
Bombers de la Generalitat, els 
Mossos d’Esquadra i el Siste-
ma d’Emergències Mèdiques 
(SEM). Finalment, els dos ferits 
van ser traslladats a l’Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida.

Els Agents Rurals van capturar 
un falcó pelegrí que havia que-
dat atrapat en un balcó. Segons 
van informar fonts del cos, van 
comprovar que estava il·lès i el 
van alliberar en una zona mun-
tanyosa de la comarca del Pa-
llars Jussà. “L’ocell ha volat sen-
se problemes”, van dir.

El judici que s’havia de celebrar 
ahir a l’Audiència Provincial de 
Lleida i en el que es jutjava un 
home acusat de quedar-se amb 
90.000 euros de l’empresa per 
la que treballava, a Vielha, es va 
suspendre finalmente després 
que l’advocat de la defensa així 
ho sol·licités.
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